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Przedkładam Państwu do zapoznania się „Raport o stanie Gminy 

Krościenko Wyżne za 2019 rok”, który przygotowany został zgodnie 

z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.). W myśl przepisów tej ustawy wójt 

co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy „Raport o stanie 

gminy”. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii 

realizowanych przez Gminę Krościenko Wyżne i jej jednostki 

organizacyjne, uchwał Rady Gminy i funduszu sołeckiego. Rada 

Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest 

uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia 

absolutorium.  

Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  

Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę. W debacie 

nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos.  

W tym celu składa się do Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko 

Wyżne pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. 

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na 

który zwołana zostanie sesja, podczas której ma być przedstawiany 

raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według 

kolejności zgłoszeń otrzymanych przez Przewodniczącego Rady. 

Maksymalna liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie 

wynosi 15. 

Zachęcam Państwa do zapoznania się z raportem i do wzięcia 

udziału w debacie. 

 

Wójt Gminy Krościenko Wyżne – Mateusz Liput 
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I. Ogólna charakterystyka gminy 

1. Historia 

Początki Krościenka Wyżnego sięgają czasów króla Kazimierza Wielkiego, 

który w 1350 r. na dawnych terenach należących do Księstwa Kazimiersko-Halickiego 

założył lokowaną na prawie magdeburskim wieś Krosken. Osadził  

w niej przybyłych z terenów Śląska osadników niemieckich, którzy założyli tu parafię, 

przywożąc ze sobą kult św. Marcina. Wieś, będąca dobrami królewskimi z upływem 

czasu rozrastała się obszarowo i ludnościowo, a okresy rozwoju przerywały klęski: 

zarazy, pożary i wojny. Dzierżawcami królewskich dóbr ziemskich w Krościenku były 

znane rody szlacheckie m.in. Bobolów, Jabłonowskich, Skrzyńskich, Orpiszewskich.  

Po pierwszym rozbiorze Polski dobra królewskie w Krościenku Wyżnym 

znajdujące się na obszarze ziemi sanockiej, wchodzącej w skład województwa 

ruskiego z centralnym ośrodkiem we Lwowie, włączono do Austrii. Taki stan 

utrzymywał się do 1918 r. kiedy to po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wieś 

wcielono w skład województwa lwowskiego oraz powiatu krośnieńskiego. Po 

II wojnie światowej na mocy nowego podziału administracyjnego państwa tereny 

Krościenka weszły w skład gminy Korczyna. W latach 1955-1973 miejscowości 

Krościenko Wyżne, Iskrzynia i Pustyny stanowiły samodzielną gromadę z siedzibą 

władz gromadzkich w Krościenku. W wyniku kolejnej reformy administracyjnej 

w 1973 r. Krościenko ponownie włączono do gminy Korczyna. Na mocy 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1994 r. utworzono gminę 

Krościenko Wyżne, będącą samodzielną jednostkę administracyjną skupiającą dwie 

miejscowości: Krościenko Wyżne i Pustyny. 

  

2. Położenie i powierzchnia  

Gmina Krościenko Wyżne położona jest w południowo-wschodnim regionie 

Polski w obrębie Dołów Jasielsko – Sanockich w północnej części Kotliny 

Krośnieńskiej. Kotlina ta stanowi mozaikę licznych dolin i niedużych wzniesień. Przez 

środek gminy przepływa rzeka Wisłok, a równolegle do biegu rzeki rozciąga się 

pasmo Góry Marynkowskiej. Pod względem administracyjnym gmina Krościenko 

Wyżne położona jest w powiecie krośnieńskim, w województwie podkarpackim. 

Gmina przylega do wschodnich granic miasta Krosna. Od północy i wschodu graniczy 

z gminą Korczyna, a od południa z gminą Miejsce Piastowe. Powierzchnia gminy 

wynosi 16,33 km². 
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3. Władze Gminy Krościenko Wyżne 

Skład Rady Gminy w roku 2019 kształtował się następująco: 

1) Podkul Krzysztof – Przewodniczący Rady 

2) Bystrańska Małgorzata 

3) Homotnik Dariusz 

4) Kielar Marzena Barbara 

5) Lenart Zenon Józef 

6) Liput Stefan 

7) Lorens Piotr 

8) Najbar Beata Elżbieta 

9) Niżnik Tomasz Marcin 

10) Przymusińska Aleksandra Joanna 

11) Pudłowski Bolesław Jan 

12) Ronowski Krzysztof Sławomir 

13) Such Eugeniusz Józef 

14) Wierdak Stanisław Michał 

15) Wojtuń Robert 

 

Składy osobowe członków stałych Komisji Rady Gminy Krościenko Wyżne: 

 

Komisja Budżetu i Finansów: 

1) Such Eugeniusz - Przewodniczący Komisji  

2) Wojtuń Robert - Zastępca Przewodniczącego Komisji  

3) Kielar Marzena- Członek Komisji  

4) Niżnik Tomasz- Członek Komisji  

5) Pudłowski Bolesław- Członek Komisji 

 

Komisja Budżetu i Finansów działa w zakresie: 

a) planowania i wykonywania budżetu gminy, 

b) podatków i opłat lokalnych, a w szczególności wyrażania opinii na sesjach 

Rady odnośnie do:  

 planowanych kwot budżetowych w poszczególnych dziedzinach zarówno 

po stronie dochodów jak i wydatków, 

 planowania podatków i opłat, 

 realizacji przyjętego planem pracy programu. 

Do zadań Komisji należy także wykonywanie innych spraw leżących w jej 

kompetencji. 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Obywatelskich: 

1) Wierdak Stanisław - Przewodniczący Komisji 

2) Najbar Beata - Zastępca Przewodniczącego Komisji 
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3) Lorens Piotr- Członek Komisji 

4) Niżnik Tomasz - Członek Komisji 

5) Przymusińska Aleksandra- Członek Komisji 

 

Komisja działa w zakresie: 

a) funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych w tym przedszkoli, 

szkół podstawowych, gimnazjów i oceny działalności tych instytucji, 

b) w zakresie kultury, 

c) sztuki, 

d) bibliotek i innych placówek upowszechniania kultury w tym ocena działalności 

Gminnej Biblioteki Publicznej, 

e) ochrony zdrowia, 

f) kultury fizycznej młodzieży, 

g) opieki społecznej i charytatywnej w tym ocena działalności Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej, 

h) patologii społecznej, 

i) bezpieczeństwa publicznego, 

j) organizacji społecznych. 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: 

1) Pudłowski Bolesław - Przewodniczący Komisji 

2) Liput Stefan - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji 

4) Wierdak Stanisław - Członek Komisji 

5) Wojtuń Robert - Członek Komisji 

 

Komisja działa w zakresie: 

a) planowania przestrzennego, a w szczególności:  

 opiniowania lokalizacji inwestycji, 

 współpracy z Wójtem w tworzeniu planów rozwoju Gminy. 

b) budownictwa, 

c) gospodarki lokalami, 

d) dróg, 

e) komunikacji, 

f) łączności i zaopatrzenia w energię elektryczną i gaz, 

g) inwestycji i remontów, 

h) rozwijania działalności gospodarczej, 

i) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizację, 

j) odpadów komunalnych, 

k) rolnictwa i leśnictwa, 

l) gospodarki gruntami. 
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Skład Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krościenko Wyżne 

utworzonej od początku kadencji 2018-2023 w związku ze zmianą przepisów 

ustawy o samorządzie gminnym: 

 

1) Przymusińska Aleksandra Joanna - Przewodniczący Komisji 

2) Homotnik Dariusz - Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Bystrańska Małgorzata - Członek Komisji 

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi, wnioski i petycje składane 

do Rady Gminy w sprawach należących do jej właściwości na zasadach i w trybie 

określonym Statutem Gminy. 

  

Skład Komisji Rewizyjnej na przestrzeni roku 2019 ulegał zmianom zgodnie  

z przedstawionymi poniżej zakresami dat: 

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 1 stycznia 2019 r. do 29 marca 2019 r.: 

1) Lorens Piotr – Przewodniczący Komisji 

2) Kielar Marzena Barbara– Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Niżnik Tomasz Marcin– Członek Komisji 

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 29 marca 2019 r. do 24 maja 2019 r.: 

1) Lorens Piotr – Przewodniczący Komisji 

2) Kielar Marzena Barbara– Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Ronowski Krzysztof Sławomir– Członek Komisji 

 

Skład Komisji Rewizyjnej od 24 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.: 

1) Ronowski Krzysztof Sławomir - Przewodniczący Komisji 

2) Kielar Marzena Barbara- Zastępca Przewodniczącego Komisji 

3) Lorens Piotr- Członek Komisji 

 

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek 

organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem: 

a) legalności, 

b) gospodarności, 

c) rzetelności, 

d) celowości 

e) zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 

 

Władzę wykonawczą sprawuje Wójt Gminy – Mateusz Liput, którego 

Zastępcą jest Jan Omachel. 

 

Jednostki organizacyjne gminy 

1) Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym 

2) Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym 
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3) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym 

4) Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym 

 

4. Urząd Gminy Krościenko Wyżne 

Struktura Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym opiera się na 

postanowieniach Regulaminu Organizacyjnego nadanego przez Wójta Gminy 

Krościenko Wyżne Zarządzeniem nr V/12/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. 

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne określa 

organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Gminy Krościenko Wyżne zakres 

działania i zadania Urzędu: 

a) strukturę organizacyjną Urzędu; 

b) zasady kierowania Urzędem; 

c) zakres działania kierownictwa Urzędu oraz poszczególnych referatów  

i stanowisk pracy; 

d) zasady podpisywania korespondencji; 

e) organizację działalności kontrolnej. 

 

W skład Urzędu wchodzą: 

1) Referat Organizacyjno-Administracyjny i Spraw Obywatelskich, posługujący się 

oznaczeniem WSOA, w skład którego wchodzą stanowiska: 

a) do spraw obsługi sekretariatu (WSOA.I.),  

b) do spraw obsługi organów gminy (WSOA.II.), 

c) do spraw obronności, ochrony informacji niejawnych i zarządzania 

kryzysowego (WSOA.III.); 

d) do spraw obrony cywilnej (WSOA.IV.); 

e) do spraw archiwum zakładowego (WSOA.V); 

f) do spraw informacji publicznej i promocji gminy (WSOA.VI); 

g) pracowników obsługi: 

 konserwator, palacz c.o., 

 robotnik gospodarczy, 

 robotnik gospodarczy, goniec, 

 animator sportu; 

 pomoc administracyjna; 

2) Referat Finansowo-Budżetowy, posługujący się oznaczeniem WSFK, w skład 

którego wchodzą stanowiska: 

a) do spraw księgowości budżetowej i pozabudżetowej (WSFK.I.), 

b) do spraw wydatków budżetowych (WSFK.II.), 

c) do spraw dochodów budżetowych (WSFK.III.), 

d) do spraw obsługi kasowej (WSFK.IV.), 

e) do spraw ewidencji pozostałych środków trwałych (wyposażenia)  

i podatku VAT (WSFK.V.), 
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3) Sekcja Podatków i Opłat Lokalnych, posługująca się oznaczeniem SPO, w skład 

której wchodzą stanowiska: 

a) do spraw podatku od środków transportowych oraz podatku od osób 

prawnych (SPO.I.)  

b) do spraw podatków od osób fizycznych oraz ewidencji środków trwałych 

(SPO.II.)  

c) do spraw podatków od osób fizycznych (SPO.III.); 

4) Referat Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Rozwoju Gminy, 

posługujący się oznaczeniem WGOŚ, w skład którego wchodzą stanowiska: 

a) do spraw budownictwa, inwestycji oraz zagospodarowania przestrzennego 

(WGOŚ.I.), 

b) do spraw drogownictwa, rolnictwa i funduszy pomocowych (WGOŚ.II.), 

c) do spraw ochrony środowiska oraz utrzymania czystości i porządku 

(WGOŚ.III.), 

d) do spraw oświaty, zamówień publicznych i gospodarki komunalnej 

(WGOŚ.IV.); 

5) Urząd Stanu Cywilnego, w skład którego wchodzi Kierownik, który posługuje się 

oznaczeniem WGUSC; 

6) Radca prawny, który posługuje się oznaczeniem WRP. 

7) Stanowisko pracy do spraw BHP, które posługuje się oznaczeniem WBHP; 

8) Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych, który posługuje się 

oznaczeniem WGIN. 

 

Urzędem kieruje Wójt przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza i Skarbnika, 

którzy ponoszą odpowiedzialność przed Wójtem za realizację swoich zadań. 

Sekretarz i Skarbnik są bezpośrednimi przełożonymi podległych  

im pracowników i sprawują nadzór nad nimi. 

W roku 2019 w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne pozostawało  

w zatrudnieniu 26 pracowników, 21 spośród nich stanowili pracownicy na 

stanowiskach urzędniczych (w tym 6 na stanowiskach kierowniczych), Pracownicy 

zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych realizowali w sumie 20,5 etatu,  

w tym kierownicy: 5,5 etatu.  

Na stanowiskach pomocy administracyjnej, konserwatora-palacza c.o., 

robotnika gospodarczego oraz animatora sportu było zatrudnionych 5 pracowników 

realizujących w sumie 4,5 etatu. 

Średnie roczne zatrudnienie za rok 2019 w Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne 

wyniosło 23,07 etatu.  

Przedstawiona średnia wynika przede wszystkim z ruchów kadrowych 

podyktowanych rozwiązaniem stosunków pracy oraz przejściem pracownika na 

emeryturę w ciągu roku 2019. 
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Schemat Organizacyjny Urzędu Gminy Krościenko Wyżne 
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rolnictwa i funduszy 

pomocowych (WGOŚ.II.) 

3. stanowisko ds. ochrony 

środowiska oraz utrzymania 

czystości i porządku 

(WGOŚ.III.) 

4. stanowisko ds. oświaty, 

zamówień publicznych  

i gospodarki komunalnej 

(WGOŚ.IV.) 

           

  

Stanowiska pracy  

 

1. stanowisko ds. podatku 

od środków 

transportowych oraz 

podatku od osób 

prawnych 

(SPO.I.) 

2. stanowisko ds. podatków  

od osób fizycznych oraz 

ewidencji środków 

trwałych (SPO.II.) 

3. stanowisko ds. podatków 

od osób fizycznych 

(SPO.III.) 

                    

   
PRACOWNICY OBSŁUGI 

             

   

Stanowiska pracy  

 

1. konserwator, palacz c.o. 

2. robotnik gospodarczy 

3. robotnik gospodarczy, goniec 

4. animator sportu 

5. pomoc administracyjna 
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5. Demografia, aktywność społeczna  
 

Liczba osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

z podziałem na sołectwa wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. 

Miejscowość, ulica Razem Wiek < 18 

lat 

Od 18 0 - 6 7 - 15 16 - 19 18 - 60 18 - 65 Pow. 60 Pow. 65 Razem 

K M K M K M K M K M K M 

KROŚCIENKO 

WYŻNE 

  
4499 897 3602 164 163 217 239 107 116 1352 1515 485 250 2270 2229 

  BRZOZOWSKA 337 74 263 13 14 15 25 13 10 121 106 22 14 175 162 

  CENTRALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DUKIELSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DWORSKA 67 12 55 3 2 4 2 1 1 25 21 8 1 40 27 

  GRUNWALDZKA 196 41 155 7 9 14 9 7 2 70 68 10 7 102 94 

  KASZTANOWA 186 35 151 6 6 10 8 3 3 51 65 23 12 92 94 

  KOPALNIANA 54 15 39 4 3 3 4 3 0 18 13 6 2 32 22 

  KRÓTKA 13 0 13 0 0 0 0 0 0 3 7 2 1 5 8 

  KSIĘŻA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MARYNKOWSKA 240 43 197 10 5 9 9 3 10 73 88 21 15 115 125 

  MOSTOWA 74 14 60 0 4 6 3 1 2 23 24 10 3 39 35 

  PARKOWA 106 20 86 1 4 3 8 4 7 35 39 7 5 48 58 

  POLNA 56 13 43 5 0 3 4 0 1 13 21 6 3 27 29 

  POŁUDNIOWA 1068 196 872 43 43 43 47 23 22 309 368 132 63 537 531 

  PÓŁNOCNA 1426 297 1129 45 51 72 86 29 44 409 483 155 82 698 728 

  RZESZOWSKA 161 30 131 5 8 8 5 4 5 46 57 20 8 82 79 

  SPORTOWA 29 6 23 3 0 2 0 1 0 8 9 2 4 16 13 

  SZKOLNA 74 15 59 3 0 4 5 4 3 20 21 11 7 40 34 

  WĄSKA 256 52 204 11 8 16 12 5 5 80 80 31 13 140 116 

  WISŁOCZA 88 23 65 4 4 5 7 3 0 22 26 11 6 45 43 

  WÓJTOWSKA 24 3 21 0 1 0 2 0 0 8 8 3 2 11 13 

  ZAGÓRZE 23 4 19 1 1 0 1 0 1 9 7 2 1 12 11 

  ŻWIROWA 21 4 17 0 0 0 2 3 0 9 4 3 1 14 7 

PUSTYNY   1138 230 908 34 51 55 70 29 24 324 383 131 70 554 584 

  CENTRALNA 155 31 124 4 9 9 6 2 3 43 50 21 10 78 77 

  DUKIELSKA 398 84 314 11 15 26 27 7 8 107 132 52 23 198 200 

  GRANICZNA 194 35 159 8 7 7 10 5 5 55 76 18 10 89 105 

  KOŚCIELNA 26 7 19 1 2 1 3 2 0 10 8 0 1 12 14 

  KSIĘŻA 250 51 199 7 12 6 19 10 7 79 80 25 15 121 129 

  SPACEROWA 5 1 4 0 0 1 0 0 1 1 2 0 1 2 3 

  WSPÓLNA 110 21 89 3 6 5 5 3 0 29 35 15 10 54 56 

Razem 5637 1127 4510 198 214 272 309 136 140 1676 1898 616 320 2824 2813 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy Rejestru Mieszkańców USC Krościenko Wyżne 
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Liczba osób zameldowanych na stałe na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

z podziałem na sołectwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Miejscowość, ulica Razem Wiek < 18 

lat 

Od 18 0 - 6 7 - 15 16 - 19 18 - 60 18 - 65 Pow. 60 Pow. 65 Razem 

K M K M K M K M K M K M 

KROŚCIENKO 

WYŻNE 

  
4480 876 3604 158 168 223 236 100 110 1342 1516 495 251 2259 2221 

  BRZOZOWSKA 337 75 262 11 14 17 25 9 8 118 105 25 14 175 162 

  CENTRALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DUKIELSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DWORSKA 66 11 55 3 2 4 2 1 1 25 21 8 1 40 26 

  GRUNWALDZKA 201 42 159 9 9 14 9 5 2 70 69 14 6 107 94 

  KASZTANOWA 181 34 147 4 6 11 8 4 3 47 63 25 12 90 91 

  KOPALNIANA 52 14 38 4 3 3 3 3 1 19 13 5 1 31 21 

  KRÓTKA 18 3 15 2 1 0 0 0 0 4 8 2 1 8 10 

  KSIĘŻA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MARYNKOWSKA 242 40 202 9 6 9 10 5 9 71 94 23 14 116 126 

  MOSTOWA 75 16 59 0 5 5 4 1 2 23 24 9 3 38 37 

  PARKOWA 105 18 87 1 2 3 10 3 4 33 40 9 5 47 58 

  POLNA 53 13 40 4 0 3 4 1 1 11 20 6 3 25 28 

  POŁUDNIOWA 1076 204 872 44 51 44 50 22 19 311 364 129 68 535 541 

  PÓŁNOCNA 1410 278 1132 42 44 77 81 28 47 406 488 159 79 695 715 

  RZESZOWSKA 161 27 134 4 8 6 5 5 3 47 58 21 8 81 80 

  SPORTOWA 27 6 21 3 0 2 0 1 0 6 8 3 4 15 12 

  SZKOLNA 71 13 58 2 0 5 4 2 3 21 21 9 7 38 33 

  WĄSKA 251 50 201 11 10 16 9 3 5 80 77 29 15 137 114 

  WISŁOCZA 87 21 66 4 5 4 7 4 0 25 24 11 6 45 42 

  WÓJTOWSKA 24 4 20 0 2 0 2 0 0 8 7 3 2 11 13 

  ZAGÓRZE 22 3 19 1 0 0 2 0 1 8 8 2 1 11 11 

  ŻWIROWA 21 4 17 0 0 0 1 3 1 9 4 3 1 14 7 

PUSTYNY   1141 231 910 33 56 51 70 29 21 325 379 130 76 551 590 

  CENTRALNA 147 26 121 3 8 5 5 6 2 38 51 21 11 71 76 

  DUKIELSKA 399 86 313 11 19 23 25 9 8 108 128 50 27 197 202 

  GRANICZNA 204 42 162 8 9 9 11 3 4 56 72 21 13 96 108 

  KOŚCIELNA 27 8 19 2 1 1 3 2 1 10 8 0 1 13 14 

  KSIĘŻA 252 49 203 6 14 7 20 7 6 80 84 25 14 119 133 

  SPACEROWA 5 1 4 0 0 1 0 0 0 1 2 0 1 2 3 

  WSPÓLNA 107 19 88 3 5 5 6 2 0 32 34 13 9 53 54 

Razem 5621 1107 4514 191 224 274 306 129 131 1667 1895 625 327 2810 2811 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy Rejestru Mieszkańców USC Krościenko Wyżne 
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Liczba osób zameldowanych czasowo na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

z podziałem na sołectwa wg stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. 

Miejscowość, ulica Razem Wiek < 18 

lat 

Od 18 0 - 6 7 - 15 16 - 19 18 - 60 18 - 65 Pow. 60 Pow. 65 Razem 

K M K M K M K M K M K M 

KROŚCIENKO 

WYŻNE 

  
49 16 33 2 5 4 4 1 2 17 14 2 0 26 23 

  BRZOZOWSKA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 

  CENTRALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DUKIELSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DWORSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  GRUNWALDZKA 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

  KASZTANOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KOPALNIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KRÓTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KSIĘŻA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MARYNKOWSKA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

  MOSTOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PARKOWA 10 7 3 0 1 2 3 1 0 2 1 0 0 5 5 

  POLNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  POŁUDNIOWA 16 3 13 1 2 0 0 0 1 7 6 0 0 8 8 

  PÓŁNOCNA 10 2 8 0 0 2 0 0 0 5 1 2 0 9 1 

  RZESZOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SPORTOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SZKOLNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  WĄSKA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

  WISŁOCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  WÓJTOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ZAGÓRZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ŻWIROWA 4 2 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 

PUSTYNY   20 4 16 0 0 1 1 1 2 7 5 2 1 10 9 

  CENTRALNA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

  DUKIELSKA 6 2 4 0 0 1 1 0 0 1 2 1 0 3 3 

  GRANICZNA 5 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 3 2 

  KOŚCIELNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KSIĘŻA 8 2 6 0 0 0 0 1 2 3 2 0 0 3 4 

  SPACEROWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  WSPÓLNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 69 20 49 2 5 5 5 2 4 24 19 4 1 36 32 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy Rejestru Mieszkańców USC Krościenko Wyżne 

  



16 

 

Liczba osób zameldowanych czasowo na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

z podziałem na sołectwa wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. 

Miejscowość, ulica Razem Wiek < 18 

lat 

Od 18 0 - 6 7 - 15 16 - 19 18 - 60 18 - 65 Pow. 60 Pow. 65 Razem 

K M K M K M K M K M K M 

KROŚCIENKO 

WYŻNE 

  
30 8 22 1 3 2 2 1 1 11 9 2 0 16 14 

  BRZOZOWSKA 3 0 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2 1 

  CENTRALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DUKIELSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DWORSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  GRUNWALDZKA 4 2 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 2 2 

  KASZTANOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KOPALNIANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KRÓTKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KSIĘŻA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MARYNKOWSKA 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 

  MOSTOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  PARKOWA 6 2 4 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 4 2 

  POLNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  POŁUDNIOWA 10 3 7 0 1 1 1 0 0 3 4 0 0 4 6 

  PÓŁNOCNA 4 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 1 

  RZESZOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SPORTOWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SZKOLNA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

  WĄSKA 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

  WISŁOCZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  WÓJTOWSKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ZAGÓRZE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  ŻWIROWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PUSTYNY   18 6 12 1 2 1 1 0 2 5 6 1 0 8 10 

  CENTRALNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  DUKIELSKA 5 2 3 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 3 2 

  GRANICZNA 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 

  KOŚCIELNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  KSIĘŻA 11 4 7 1 2 0 0 0 2 4 3 0 0 5 6 

  SPACEROWA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  WSPÓLNA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Razem 48 14 34 2 5 3 3 1 3 16 15 3 0 24 24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie bazy Rejestru Mieszkańców USC Krościenko Wyżne 
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Według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r. łączna liczba ludności gminy wynosiła 

5706 mieszkańców z czego 4548 to mieszkańcy Sołectwa Krościenko Wyżne, 

a 1158 osób zamieszkiwało Sołectwo Pustyny. Stan ogólnej liczby mieszkańców na 

dzień 31 grudnia 2019 r. to z kolei 5669; 4510 osób liczy Sołectwo Krościenko Wyżne, 

natomiast Pustyny 1159. Zauważamy tym samym spadek ogólnej liczby ludności 

gminy o 37 osób na przestrzeni minionego roku, co stanowi zmniejszenie liczby 

mieszkańców o 0,65%. W Sołectwie Krościenko Wyżne ubyło w analizowanym okresie 

38 mieszkańców, natomiast Sołectwo Pustyny powiększyło się o 1 mieszkańca. Ważny 

aspekt sytuacji demograficznej i społecznej stanowi jego rozróżnienie ze względu na 

kryterium wieku i płci.  

W przedstawionym okresie liczba dzieci w wieku 0-6 zwiększyła się 

o 3 i wyniosła na koniec roku 422 osoby, w wieku szkolnym 7-15 lat zmalała o 5 osób 

i wyniosła 586, liczba młodzieży w wieku 16-19 lat wyniosła 264 i obniżyła się 

o 18 osób w stosunku do stanu z początku roku. Liczba kobiet w wieku produkcyjnym 

tj. 20-60 lat zmalała w tym czasie o 20 osób i na koniec ubiegłego roku wskazywała 

1606 mieszkanek. W rzeczonym okresie zmalała także liczba mężczyzn w wieku 

produkcyjnym o 11 i na koniec roku 2019 wyniosła 1836. Stale wzrasta liczba kobiet 

i mężczyzn w wieku postprodukcyjnym tj. kobiet powyżej 60. roku życia  i mężczyzn 

powyżej 65. roku powiększając się odpowiednio o 8 i 6 mieszkańców, wynosząc 

628 i 327 osób. 

Podsumowując, zamieszczone w raporcie dane w przedmiocie zmian 

demograficznych w naszej gminie, zachodzących w okresie od dnia 1 stycznia – 

31 grudnia 2019 r. w odniesieniu do zjawisk zachodzących w tej materii w latach 

poprzednich można postawić niepokojącą tezę, iż społeczeństwo gminy starzeje się. 

Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim zbyt niski przyrost urodzeń 

w stosunku do liczby mieszkańców osiągających wiek postprodukcyjny. Należy 

również zauważyć dysproporcje w postaci wzrostu liczby mieszkańców Sołectwa 

Pustyny oraz zmniejszenia stanu liczbowego mieszkańców Sołectwa Krościenko 

Wyżne. 
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II. Finanse gminy  
 

1. Dochody i wydatki gminy 

W wyniku dokonanych zmian w budżecie w 2019 r. plan dochodów wyniósł – 

23 489 913,20 zł, a plan wydatków 24 444 568,15 zł, w tym dochody i wydatki związane 

z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 7 411 428,14 zł, rozchody 

związane ze spłatą kredytów i pożyczek krajowych 300 000,00 zł (kredyt 

długoterminowy w Banku Gospodarstwa Krajowego w Rzeszowie). 

Zgodnie ze sprawozdaniem rocznym Rb – 27S z planu wynoszącego po 

zmianach 23 489 913,20 wykonano dochody w wysokości 23 420 354,70 zł, co stanowi 

99,70% planowanych dochodów. Natomiast na dzień 31 grudnia 2019 r. z planu 

wydatków wynoszącego po zmianach 24 444 568,15 zł wydatkowano kwotę 

23 394 364,73 zł, co stanowi 95,70% planowanych wydatków.  

Wydatki budżetowe realizowano sukcesywnie w miarę wpływów dochodów 

budżetowych przy zachowaniu terminów płatności oraz celowości planowanych 

kwot. 

W ogólnym planie wydatków wydzielono wydatki majątkowe w kwocie 

3 236 169,00 zł, z czego na nakłady inwestycyjne wydatkowano kwotę 2 765 186,31 zł. 

Na wydatki bieżące planowano kwotę 21 208 399,15 zł, a zrealizowano 

w wysokości 20 629 178,42 zł. 

W wydatkach bieżących wyodrębnić można: 

1) dotacje  1 375 236,10 zł 

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 863 323,69 zł 

3) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 178 611,22 zł 

4) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  3 194 244,72 zł 

5) wydatki na obsługę długu jednostek samorządu terytorialnego 17 762,69 zł 

Szczegółowa struktura dochodów i wydatków z budżetu gminy została 

przedstawiona w Sprawozdaniu Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 25 marca 

2019 r., z wykonania budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2019 r. Dochody (załącznik 

nr 1), wydatki (załącznik nr 8). 
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2. Kredyty 
 

Wykaz zaciągniętych kredytów przez Gminę Krościenko Wyżne 

stan na dzień 31.12.2019 r. 
 

Lp. NAZWA BANKU Rodzaj zadłużenia 

Stan zadłużenia 

na dzień 

31.12.2019 r. 

1. 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego  

Oddział w Rzeszowie  

Kredyt długoterminowy 

(2014 r. – 2 100 000,00 zł) 
600 000,00 zł 

 

 
Ogółem: 600 000,00 zł 

Źródło: Opracowanie własne 
 

Harmonogram spłat kredytu zaciągniętego przez Gminę Krościenko Wyżne 

w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie: 

Lp. Rok 
Kapitał 

w zł 

Odsetki 

w zł 

Saldo kapitału 

pozostające po 

spłaceniu 

w zł 

1. 2020 300 000,00 16 000,00 300 000,00 

2. 2021 300 000,00 6 000,00 0,00 

 Razem: 600 000,00 22 000,00 0 

Źródło: Opracowanie własne 

 

3. Pozyskiwanie środków zewnętrznych 

600/60004 - „Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego Krosno” 

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zadanie 

wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr V/31/2019 

z dnia 27 lutego 2019 r.  

900/90005 - „Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw 

domowych z terenu Miasta Krosno i Gminy Krościenko Wyżne”  

Zgodnie z umową o dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 zadanie 

wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne Nr III/21/2019 

z dnia 28 grudnia 2019 r.  

921/92109 - „Zwiększenie aktywności społecznej poprzez zakup wyposażenia 

do sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym” 

Zadanie wprowadzono do budżetu Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne 

Nr V/31/2019 z dnia 27 lutego 2019 r.  
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Planowane – wykonane zadania inwestycyjne w 2019 r. 

Lp. Rozdział Nazwa zadania 
Rok 

rozpocz. 

Planowane 

wydatki na 

inwestycje 

w 2019 

Wykonanie 

w 2019 

Źródła finansowania 

własnych z dotacji 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  01042 
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w obr. dz. nr 3410, 2463 
2019 75 000,00 75 000,00 0 75 000,00 

2.  60004 
Rozwój transportu niskoemisyjnego na obszarze 

Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno 
2018 190 601,00 190 600,00 89 021,49 101 578,51 

3.  60004 Zakup i montaż wiaty przystankowej 2019 11 100,00 11 070,00 11 070,00 0 

4.  60014 

Pomoc finansowa dla powiatu krośnieńskiego na 

dofinansowanie zadania: Pudowa wzniesionych przejść 

dla pieszych w ciągu dróg powiatowych 

2019 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0 

5.  60016 

Przebudowa drogi gminnej nr 114902R. ul. Mostowa 

w km 0+166 – 0+390 wraz z przebudową mostu 

w miejscowości Krościenko Wyżne  

2019 50 000,00 0 0 0 

6.  60016 
Przebudowa drogi gminnej ul. Parkowa w Krościenku 

Wyżnym 
2019 140 000,00 139 453,03 139 453,03 0 

7.  60016 
Budowa ścieżki pieszej przy ul. Dworskiej w Krościenku 

Wyżnym 
2019 15 000,00 14 467,88 14 467,88 0 

8.  60016 
Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych w obr. dz. nr 3410, 2463 
2019 43 000,00 35 466,05 35 466,05 0 
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9.  60016 

Przebudowa drogi gminnej nr 114905R ul. Księża wraz 

z budową chodnika w m. Krościenko Wyżne w km 

0+920-1+520 

2019 15 000,00 14 000,00 14 000,00 0 

10.  70005 Zakup nabycie działek 2019 128 000,00 103 567,92 103 567,92 0 

11.  70095 Budowa budynku użyteczności publicznej w Pustynach 2017 602 000,00 597 599,24 597 599,24 0 

 Źródło: Opracowanie własne 
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4.  Mienie komunalne 

 

Wykaz budynków mienia komunalnego 

Lp. Nazwa 
Pow. użytkowa 

w m2 

Kubatura 

w m3 

1 2 3 4 

1.  Dom Ludowy Pustyny 472,56 3 265,00 

2.  Dom Ludowy Krościenko Wyżne 1 318,09 6 726,00 

3.  Dobudówka OSP Krościenko Wyżne 555,63 3 656,40 

4.  Budynek po byłej GRN 240,0 1 063,00 

5.  Budynek Ośrodka Zdrowia 298,84 1 668,00 

6.  Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną 3 635,75 17 773,20 

7.  Gimnazjum w Krościenku Wyżnym 991,34 3 740,80 

8.  

Budynek socjalno-usługowy dla LKS 

„Wisłok” Krościenko Wyżne (przekazany 

w trwały zarząd) 

297,0 985,84 

9.  Przedszkole Samorządowe 919,46 2 862,00 

10.  Budynek OSP Pustyny z pom. gospodarcz. 670,06 2 954,40 

11.  Budynek Izby Muzealnej 74,16 430,00 

12.  
Budynek użyteczności publicznej 

w Pustynach 
400,40 1 640,80 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Budynki mienia komunalnego wykorzystywanego dotychczas to: Dom 

Ludowy Krościenko Wyżne, Dom Ludowy Pustyny, dobudówka OSP Krościenko 

Wyżne, budynek Szkoły Podstawowej, Publicznego Gimnazjum i sali gimnastycznej, 

oraz przedszkola samorządowego. Budynek, po byłej GRN wynajmują osoby prawne 

na działalność gospodarczą. Budynek ośrodka zdrowia został użyczony SPG ZOZ 

w Krościenku Wyżnym na potrzeby prowadzonych usług medycznych, natomiast 

budynek socjalno-usługowy dla LKS „Wisłok” przekazano w trwały Zarząd. Na 

terenie Pustyn wykorzystywane są budynki Domu Ludowego, oraz remizy OSP wraz 

pomieszczeniami gospodarczymi przeznaczonymi na usługi dla ludności, oraz 

oddany do użytkowania w 2019 r. Budynek użyteczności publicznej. 

Część gruntów mienia komunalnego znajduje się pod zabudową ww. 

obiektów. Większa część gruntów przeznaczona jest pod infrastrukturę drogową 

i obiekty kultury fizycznej i sportu. Przejęte grunty rolne są wydzierżawiane osobom 

fizycznym na działalność rolniczą. 
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Gmina Krościenko Wyżne z praw majątkowych oprócz prawa własność 

posiada również grunty w użytkowaniu wieczystym, oraz służebności gruntowe 

(prawo przejazdu, przechodu). 

Informacja o stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2019 r. do 

31.12.2019 r. 

W zasoby gminy przyjęto następujące działki: 

Lp. Nr działki 
Powierzchnia 

w ha 

Wartość 

początkowa w zł 

Położenie, 

przeznaczenie 

1 2 3 4 5 

Krościenko Wyżne 

1 473 0,1023 2 389,00 Krościenko Wyżne 

2 2404/2 0,0293 2 054,00 Krościenko Wyżne 

3 4011/7 0,2123 102 423,24 Krościenko Wyżne 

4 1041 0,1255 8 566,00 Krościenko Wyżne 

5 2245 0,0830 5 665,00 Krościenko Wyżne 

6 2520 0,1358 9 269,00 Krościenko Wyżne 

7 2588 0,0660 4 505,00 Krościenko Wyżne 

8 2370 0,0389 2 655,00 Krościenko Wyżne 

9 2335/2 0,0220 1 502,00 Krościenko Wyżne 

10 3763 0,0224 1 529,00 Krościenko Wyżne 

11 3765/1 0,1096 7 481,00 Krościenko Wyżne 

12 4194 0,0474 3 235,00 Krościenko Wyżne 

13 5375/1 0,0304 2 075,00 Krościenko Wyżne 

14 5378 0,0489 3 338,00 Krościenko Wyżne 

15 5380 0,1116 7 618,00 Krościenko Wyżne 

16 2290/2 0,0022 225,00 Krościenko Wyżne 

17 2600 0,0934 4 795,00 Krościenko Wyżne 

     

Pustyny 

18 3637/1 0,0701 4 785,00 Pustyny 

19 3637/2 0,0808 5 515,00 Pustyny 

20 5420 0,1633 11 147,00 Pustyny 

21 5446 0,0330 2 253,00 Pustyny 

22 5469/3 0,0146 3 494,68 Pustyny 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2019 r. dokonano sprzedaży osobom fizycznym działki o nr 120 położonej 

w Krościenku Wyżnym. 

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 

finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze wynoszą 43 071,44 

zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 6 517,87 zł, opłaty  

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 076,30 zł. 
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Do zdarzeń mających wpływ na stan mienia komunalnego w opisywanym 

okresie należy zaliczyć przyjęcie działek tabeli powyżej 3 oraz sprzedaż działki nr 120 

o pow. 0,2559 ha. 
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III. Ład przestrzenny 
 

1. Plany zagospodarowania przestrzennego 

Na całości gminy obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy 

Krościenko Wyżne Nr XIII/84/2004 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne 

(Dz. Urz. Woj. podkarpackiego Nr 67 poz. 749 z 2 czerwca 2004 r.), zmienioną 

Uchwałą Nr XXXI/239/2013 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 listopada 

2013 r. w sprawie uchwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – część I (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

z 3 stycznia 2014 r. poz. 28) oraz Uchwałą Nr XXXIII/262/2014 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Zmiany 

Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne – 

część III (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 13 maja 2014 r. poz. 1515) oraz Uchwałą 

Nr IV/18/2015 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 6 lutego 2015 r., w sprawie 

chwalenia Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Krościenko Wyżne – etap II (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2 marca 2015 r. poz. 529). 

 

2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego 

Dla gminy obowiązujące jest Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne stanowiące załącznik 

nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Krościenku Wyżnym Nr XXI/149/2001 z dnia 

9 listopada 2001 r., zmienione Uchwałą Rady Gminy Krościenko Wyżne 

Nr XXIX/557/2013 z dnia 25 września 2013 r. 

W dniu 25 października 2019 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła 

uchwałę NR XI/71/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krościenko 

Wyżne. Wprowadzenie zmian w Studium wynika z potrzeby dokonania aktualizacji 

dokumentu określającego politykę przestrzenną Gminy Krościenko Wyżne, 

stanowiącą podstawę do opracowywania kolejnych zmian w Miejscowym Planie 

Zagospodarowania Przestrzennego 
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IV.  Infrastruktura techniczna i komunalna  
 

1. Wodociągi i kanalizacja 

Długość sieci wodociągowej: 40 km – podłączonych jest 1215 budynków, co 

stanowi 75,1% ogółu budynków.  

Długość sieci kanalizacyjnej: 73 km, w 2019 r. oddano do użytku 1,1 km 

kanalizacji – podłączonych jest 1520 budynków, co stanowi 93,9% ogółu budynków. 

W przydomowe oczyszczalnie ścieków wyposażonych jest 6 nieruchomości 

(0,4%), ze zbiorników bezodpływowych korzysta 94 budynki (5,7%). 

 

2. Drogi, oświetlenie uliczne 

1) Złożono wniosek do Wojewody Podkarpackiego o dofinansowanie w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi 

gminnej nr 14905R ul. Księża wraz z budową chodnika w km 0+920 – 1+520 ” 

został on pozytywnie oceniony i rekomendowany do dofinansowania. Na dzień 

sporządzania raportu wiadomo, iż Gmina Krościenko Wyżne uzyskała 

dofinansowanie realizacji inwestycji w wysokości 70%, a zakładany całkowity jego 

koszt wynosi 1 002 213,84 zł. 

W ramach realizacji projektu planuje się wykonanie między innymi 

następujące roboty: zabudowę rowu, budowę chodnika co w konsekwencji 

pozwoli na poszerzenie jezdni a tym samym uzyskanie wymaganej normatywnej 

jej szerokości. Jednocześnie istotnym elementem zrealizowanego przedsięwzięcia 

będzie wyniesione przejście dla pieszych, które wydatnie przyczyni się do 

poprawy zapewnienia bezpieczeństwa i porządkowania ruchu. 

 

2) Wykonano przebudowę drogi gminnej ulicy 

Parkowej w Krościenku Wyżnym. 

Prace obejmowały: przebudowę nawierzchni jezdni, 

wykonanie poszerzeń i mijanki, uporządkowanie 

odprowadzenia wód opadowych, położenie nowej 

nawierzchni z poboczami oraz montaż barier 

drogowych. Koszt inwestycji: 132 453,03 zł. 

Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg 

i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 

 

3)  W ramach złożonych przez Gminę wniosków o przyznanie 

dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji 

gruntów rolnych na finansowanie zadania pn. „Budowa 

i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych” 

pozyskano dofinansowanie i przeprowadzono modernizację 

dwóch dróg rolniczych: 
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Na odcinku drogi rolniczej nr ewid. działki 3410 o długości 348 m zakres prac 

obejmował między innymi: korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

wykonanie dwóch warstw z kruszyw naturalnych, czyszczenie i profilowanie 

rowu oraz wykonanie przepustów rurowych. Całkowity koszt zadania wyniósł 

56 179,02 zł środki z dotacji 40 000,00 zł udział 

własny gminy 16 179,02 zł. Na odcinku drogi 

rolniczej nr ewid. działki 2463 o długości 242 m 

zakres prac obejmował między innymi: 

korytowanie, profilowanie i zagęszczenie 

podłoża, wykonanie nawierzchni bitumicznej 

oraz poboczy. Całkowity koszt zadania wyniósł 

53 549,03 zł środki z dotacji 35 000,00 zł udział 

własny gminy 18 549,03 zł.  

Wykonawcą robót był Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. 

 

 

4) Dokonano utwardzenia kostką brukową ścieżki 

pieszej przy ulicy Dworskiej. Wartość zadania 

14 467,88 zł.  

 

 

5) W działaniach mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

wykonano: 
 

 montaż barier wygrodzeniowych w obrębie 

przejścia dla pieszych przy Szkole Podstawowej. 

 wsparto finansowo kwotą 10 000,00 zł Powiat 

Krośnieński w zrealizowaniu budowy 

wyniesionych przejść dla pieszych na ulicy 

Północnej i Brzozowskiej.  

 

6) Zakończono zadanie pn. „Zakup i montaż 

12 przystanków publicznego transportu 

zbiorowego oraz budowa 1 przystanku na terenie 

Gminy Krościenko Wyżne”, realizowane w ramach 

projektu „Rozwój transportu niskoemisyjnego na 

obszarze Miejskiego Obszaru Funkcyjnego Krosno”. 

 

7) Zakończono realizację zadania pn. „Budowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia ulicznego ścieżki 

pieszo-rowerowej w miejscowości Krościenko Wyżne przy ulicy Północnej 

i Mostowej w miejscowości Krościenko Wyżne” – etap II montaż słupów i opraw 

LED 67 szt. Wykonawcą była Firma Instal-Projekt. 

Koszt w 2019 r.: 118 280, 96 zł. Koszt całkowity inwestycji: 295 888,25 zł.  
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V. Ochrona środowiska i gospodarka 

odpadami 
 

1. Walory środowiskowe, warunki klimatyczne 

Gmina Krościenko Wyżne położona jest w obrębie zlewni Sanu. Jej obszar 

odwadnia rzeka Wisłok, lewobrzeżny dopływ Sanu, z dopływami: Ślączka, Flusy 

i niewielkimi ciekami bez nazwy. Tworzą one sieć cieków powierzchniowych 

w obrębie gminy. W strefie Dołów Jasielsko-Sanockich następuje nieproporcjonalne 

do ilości niesionej wody rozszerzenie doliny rzeki Wisłok, której szerokość dochodzi 

do 1,5 km. Rzeka Wisłok powyżej Krosna prowadzi wody UJ klasy czystości ze 

względu na stężenie azotu azotynowego oraz zanieczyszczenie bakteriologiczne. 

W pobliżu północno-wschodniej granicy gminy, na terenie gminy Korczyna 

w miejscowości Iskrzynia, istnieje na rzece Wisłok ujęcie wody pitnej dla Krosna,. Jest 

to ujęcie brzegowe, gdzie wody rzeki spiętrzone są jazem. Jego wydajność wynosi 

437 m3/h. Właścicielem i użytkownikiem ujęcia jest MPGK Krosno. Dolina Wisłoka 

tworzy zbiornik wód podziemnych zaliczony do głównych zbiorników wód 

podziemnych w Polsce, jako ten, który w przyszłości stanie się jedynym źródłem 

zaopatrzenia w wodę pitną wysokiej jakości dla tego regionu. W związku 

z powyższym, w obrębie doliny Wisłoka określono granice Obszaru Najwyższej 

Ochrony (ONO) i Obszaru Wysokiej Ochrony (OWO). Granicę pomiędzy ONO i OWO 

wyznaczono (wg Kleczkowskiego) na obrzeżu północnej części zabudowy wsi w linii 

łukowej od góry Marynkowskiej do Stacji Uzdatniania Wody na granicy z Iskrzynią. 

Na południe od tej linii cały obszar gminy objęty jest strefą ONO. Ustalono, że Gmina 

sukcesywnie będzie eliminować zanieczyszczenia wody zbiornika, niekontrolowane 

zrzuty wód komunalnych, powierzchniowy spływ lub infiltracje wód skażonych 

bituminami (np. w kopalni ropy naftowej), lub innymi związkami chemicznymi ze 

składowisk odpadów lub magazynowanych substancji chemicznych np. nawozów 

sztucznych. 

Okolice Krosna posiadają zróżnicowany klimat. Kotlina Krośnieńska, Pogórze 

Strzyżowsko-Dynowskie i przejściowa strefa Płaskowyżu Kobylańskiego oraz 

Garbów Iwonicko-Rymanowskich posiadają cechy klimatu podgórskiego, 

zróżnicowanego w zależności od położenia nad poziomem morza. Najłagodniejszy 

występuje w kotlinie, nieco ostrzejszy w partiach górskich. Osobliwości klimatyczne 

sołectwa Krościenko Wyżne wynikają z położenia geograficznego, rzeźby, ekspozycji 

i nachylenia stoków. Należą do nich: wyższe temperatury w jesieni niż na wiosnę, 

okresy nagłych odwilży w sezonie jesienno-zimowym, okresy mroźnej, słonecznej 

pogody w sezonie zimowo-wiosennym, silne spadki temperatury w dolinach 

i obniżeniach śródgórskich /inwersje/ temperatury, często w sezonie zimowo-

wiosennym, znaczne kontrasty termiczne na stokach w zależności od ekspozycji, duże 

prędkości wiatru w wyższych partiach gór, obfite opady późną wiosną i wczesnym 

latem, długotrwałość opadów, silne gołoledzi.  
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Na terenie sołectwa Krościenko Wyżne zachowały się resztki starodrzewów, 

które świadczą o tym, iż niegdyś szatę roślinną tworzyły tutaj zespoły leśne piętra 

pogórza - dębowe i grabowe. Krościenko Wyżne mimo dużej gęstości zaludnienia 

posiada ciekawą florę i faunę. Z siedlisk leśnych występują tu: las wyżynny i ols 

typowy. Spotkać można niemal wszystkie gatunki rodzimych drzew liściastych oraz 

sosnę, modrzew, świerk. Pozostałością dawnych puszcz są lasy liściaste z przewagą 

dębu. Największe z nich (Duża Dębina i Mała Dębina) stanowią własność państwa i są 

zarządzane przez Nadleśnictwo Dukla. Wiele hektarów ziemi ze względu na brak 

użytkowania, przez ostatnie lata weszło w stadium sukcesji naturalnej. Zarastają je 

iwa, osika, brzoza, olsza.  

Świat ssaków reprezentują tu: sarna, lis, zając, kuna domowa, gronostaj. 

Występujące tu ptactwo to przede wszystkim gatunki synantropijne, jak: bocian biały, 

synogarlica turecka, kos, szpak, kopciuszek. Z drapieżników pospolity jest myszołów 

zwyczajny. W coraz czystszym Wisłoku pojawił się bóbr, a wędkarze częściej niż kilka 

lat temu łowią ryby.  

2. Obszary prawnie chronione, pomniki przyrody ożywionej 

wchodzące w skład zasobów przyrodniczych gminy 

Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ustanowiła dziesięć form 

ochrony przyrody. Poza ochroną gatunkową roślin, zwierząt i grzybów są to parki 

narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, 

obszary Natura 2000, użytki ekologiczne, pomniki przyrody, stanowiska 

dokumentacyjne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.  

Charakterystyka istniejących na terenie Gminy Krościenko Wyżne form 

ochrony przyrody: 

1) Obszary objęte programem Natura 2000: 

 Łąki w Komborni. 

Powierzchnia: 13,14 ha Kod obszaru: PLH180042 Opis: Obszar użytkowany był 

dawniej jako łąki kośne. Ograniczenie koszenia spowodowało przekształcenie 

w łąki zmienno-wilgotne, które obecnie ulegają zarastaniu przez trzcinę, 

trzcinnik i wierzby. Łąki w Komborni stanowią ciekawy kompleks 

zarastających łąk zmiennowilgotnych z bardzo liczną populacją pełnika 

europejskiego oraz rośliny żywicielskiej dla dwóch rzadkich motyli 

(modraszków) – krwiściągu lekarskiego.  

 Wisłok Środkowy z Dopływami  

Kod obszaru: PLH180030 Powierzchnia: 1 064,64 ha Wisłok jest największym 

dopływem Sanu. Ma 204 km długości i zlewnię o powierzchni 3528 km2 

wypływa na wysokości 770 m n.p.m. w Beskidzie Niskim. Odcinek górski 

kończy się na zaporze w Besku. Od tego miejsca rzeka ma charakter cieku 

podgórskiego i przepływa przez płaską Kotlinę Jasielsko-Krośnieńską, 

a następnie przez Pogórze Strzyżowskie i Dynowskie. Krótki fragment powyżej 

Rzeszowa przebiega przez teren Podgórza Rzeszowskiego. Wisłok zaliczany 

jest do małych rzek fliszowych. W Rzeszowie na Wisłoku wybudowano stopień 
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wodny. Większość zlewni Wisłoka to region o charakterze rolniczo-

przemysłowym, o średnim natężeniu czynników zagrażających środowisku. 

W wielu miejscach bezpośrednio do rzeki dochodzą pola uprawne. Brzegi 

Wisłoka są porośnięte wąskim pasem zadrzewień. Niezajęte pod pola uprawne 

powierzchnie pokryte są łąkami. Szerokość koryta waha się od 5 do 10 m 

w górnej części, do około 20 metrów części dolnej. Głębokość jest również 

zmienna i waha się od 0,15 do 3 m. . 

2) Pomniki przyrody  

Pomniki ustanowione na podstawie Decyzja NR RL. III - 7141/33/81 w dniu 

5 października 1985 r.: 

 dąb szypułkowy o obwodzie 400 cm na działce nr 2598  

 dąb szypułkowy o obwodzie 300 cm na działce nr 2776 

Pomniki przyrody ustanowione przez Radę Gminy 

Krościenko Wyżne Uchwałą Nr XVI/125/2000 z dnia 28 

grudnia 2000 r. ; 

 dąb szypułkowy o obwodzie 480 cm na działce nr 

2576, 

 dąb szypułkowy o obwodzie 530 cm na działce nr 

2595,  

 dąb szypułkowy o obwodzie 640 cm na 

działce nr 2595,  

 dąb szypułkowy o obwodzie 478 cm na 

działce nr 2595,  

 dąb szypułkowy o obwodzie 460 cm na 

działce nr 2595,  

 dąb szypułkowy o obwodzie 440 cm na 

działce nr 2595,  

 wiąz polny o obwodzie 315 cm na działce nr 2595,  

 wiąz górski o obwodzie 415 cm na działce nr 2598,  

 lipa drobnolistna o obwodzie 400 cm na 

działce nr 4176.  

Ww. drzewa rosną w zachodniej części 

Krościenka Wyżnego w obrębie dawnego założenia 

dworsko - ogrodowego. Wyjątek stanowi dąb 

szypułkowy rosnący na terenie Parku Leśnego 

„Dębina” oraz lipa, która rośnie na działce Parafii 

rzymsko-katolickiej w Krościenku Wyżnym. 

Gmina sukcesywnie poddaje drzewa zabiegom pielęgnacyjnym w celu 

zachowania i wyeksponowania cennego dziedzictwa przyrodniczego 

i kulturowego, aby jeszcze długo mogły wzbudzać podziw wśród kolejnych 

pokoleń mieszkańców, jak również turystów. 
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3. System gospodarki odpadami 

Na terenie Gminy Krościenko Wyżne funkcjonuje workowy system odbioru 

odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości gromadzą odpady w workach 

o odpowiedniej kolorystyce i oznaczonych naklejką z kodem kreskowym 

przypisanym do danej nieruchomości. Systemem zbiórki odpadów objęte są tylko 

nieruchomości zamieszkałe, natomiast nieruchomości niezamieszkałe od 1 stycznia 

2018 r., zostały zobowiązane do zawierania indywidualnych umów z uprawnionym 

przedsiębiorstwem prowadzącym działalność w zakresie zbierania, transportu 

i zagospodarowania odpadów, posiadającym wpis do ewidencji działalności 

regulowanej, prowadzonej przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Obowiązek ten jest 

na bieżąco kontrolowany przez Urząd Gminy. 

W 2019 r. usługi odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów 

komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, były świadczone przez Firmę 

REMONDIS KROeko Sp z o.o. z siedzibą w Krośnie, przy ul Fredry 12, wyłonioną 

w drodze przetargu nieograniczonego. 

Od 1 stycznia 2019 r. na terenie Gminy funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych. Właściciele nieruchomości w ramach ponoszonej opłaty za 

gospodarowanie odpadami przywożą tam tzw. odpady problemowe t.j: 

 odpady budowlane i rozbiórkowe - odpady z betonu i gruzu wytworzone 

w czasie remontów oraz styropian 

 odpady biodegradowalne – trawa, liście,  

 odpady wielkogabarytowe – zużyte meble, stolarka okienna, meble ogrodowe, 

itp. 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 odpady niebezpieczne – puszki po farbach, lakierach, świetlówki 

 przeterminowane leki 

 zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe 

 zużyte opony, ale tylko z samochodów osobowych 

 popioły paleniskowe 

PSZOK w pełni zaspokaja potrzeby mieszkańców gminy w zakresie 

pozbywania się nietypowych i problematycznych odpadów. Z tego względu w 2019 r. 

zrezygnowano z organizowania tzw. mobilnych zbiórek tego rodzaju odpadów, co 

z perspektywy czasu przynosi wiele korzyści, również finansowych. 

W świetle nowych przepisów selektywna zbiórka odpadów jest niezwykle 

ważna, ze względu na to, że na gminy nałożony został obowiązek osiągnięcia 

wysokich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, szkła oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, jak 

również ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania. Gminom, które nie wywiążą się z nałożonego 

obowiązku będą naliczane kary pieniężne.  
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4. Realizacja gminnych programów z zakresu ochrony środowiska 

Gmina Krościenko Wyżne, zapewnia bezpłatny odbiór odpadów 

niebezpiecznych, zawierających azbest, co wpisuje się w realizację Gminnego 

Programu Usuwania Azbestu oraz Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Krościenko Wyżne na lata 2016-2025”. 

W roku 2019 Gmina zrealizowała zadanie pn.: „Usuwanie wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Krościenko Wyżne”, korzystając ze wsparcia 

finansowego w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program 

finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” z udziałem środków 

udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w Rzeszowie. 

Całkowity koszt zadania 11 723,29 zł 

Środki NFOŚiGW – 2 400,00 zł 

Środki WFOŚiGW – 1 680,00 zł 

W ramach zadania usunięto 34,46 Mg odpadów z 22 nieruchomości, 

położonych na terenie Gminy Krościenko Wyżne. 

Ponadto na bieżąco aktualizowana jest Baza Azbestowa prowadzona przez 

Ministerstwo Rozwoju, która jest jednym z narzędzi monitorowania realizacji zadań 

wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 

Realizując cele związane z ochroną powietrza, wynikające z Programu Ochrony 

Środowiska w 2019 r. gmina zakupiła ze środków własnych, czujniki firmy Beskids 

Instruments, które dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i technologii, monitorują 

jakość powietrza. Zostały one zamontowane w sześciu lokalizacjach, na terenie 

Gminy. Czujniki te tworzą zintegrowany system informacyjno-pomiarowy składający 

się z opcjonalnego, zewnętrznego ekranu LED, wskaźnikowego urządzenia 

pomiarowego pyłów PM2.5 i PM10, wilgotności oraz temperatury, oprogramowania 

do analizy i prezentacji wyników oraz aplikacji na urządzenia mobilne. Na terenie 

naszej gminy zamontowane zostały dwie takie tablice. Czujniki i tablice LED znajdują 

się w następujących miejscach: 

1) Budynek GRN, przy ulicy Południowej 1 w Krościenku Wyżnym wraz z tablicą 

zewnętrzną LED; 

2) Budynek Domu Ludowego w Pustynach przy ul. Centralnej 13 – wraz z tablicą 

zewnętrzną LED; 

3) Budynek mieszkalny w Krościenku Wyżnym, ul Północna; 

4) Budynek mieszkalny w Krościenku Wyżnym, ul. Brzozowska; 

5) Budynek Sklepu w Krościenku Wyżnym, ul. Parkowa; 

6) Budynek Sklepu w Krościenku Wyżnym, ul. Północna.  
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VI. Oświata 
 

1. Opieka nad dziećmi do lat 3  

Opieka nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Krościenko Wyżne jest 

sprawowana w oparciu o ustawę z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku 

do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409), a nadzór nad wszystkimi formami opieki 

sprawowany jest na podstawie Uchwały NR VII/42/2015 Rady Gminy Krościenko 

Wyżne z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami 

i klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi w zakresie warunków świadczonej 

opieki nad dziećmi do lat trzech. 

 

Klub dziecięcy 

Na terenie Gminy Krościenko Wyżne w 2019 r. funkcjonował jeden klub 

dziecięcy. Klub Dziecięcy Angelandia z siedzibą w Krościenku Wyżnym przy 

ul. Północnej 275, prowadzony jest przez Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej 

Angelika Wagner. Został on wpisany w 2014 r. do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych prowadzących działalność na terenie Gminy Krościenko Wyżne. Ze 

względu na powierzchnię pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, do Klubu 

może uczęszczać maksymalnie 13 dzieci. W Klubie pracuje trzy opiekunki. 

Gmina Krościenko Wyżne udziela klubowi dotacji celowej na podstawie 

Uchwały NR XII/90/2015 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 grudnia 2015 r. 

w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla 

podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Krościenko 

Wyżne (Dz. Urz. Woj. podkarpackiego poz. 239 z 15 stycznia 2016 r.) zmienionej 

Uchwałą NR XXIV/187/2017 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2017 r. 

zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz 

rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce 

na terenie gminy Krościenko Wyżne (Dz. Urz. Woj. podkarpackiego poz. 1776 

z 26 kwietnia 2017 r.). W 2019 r. udzielono Klubowi Dziecięcemu Angelandia dotacji 

w wysokości 21 000,00 zł. Dotacja była przekazywana miesięcznie na podstawie 

informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką w klubie w danym miesiącu. 

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne zgodnie 

z Uchwałą NR VII/42/2015 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz 

opiekunami dziennymi w zakresie warunków świadczonej opieki nad dziećmi do lat 

trzech co roku przeprowadzają czynności związane z nadzorem nad klubem 

dziecięcym. 

Czynności związane z nadzorem w Klubie Dziecięcym Angelandia zostały 

przeprowadzone 19 czerwca 2019 r. Polegały one na: 

1) Sprawdzeniu zgodności kwalifikacji osób zatrudnionych w klubie dziecięcym 

z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 
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2) Sprawdzeniu warunków świadczonej opieki, określonych w rozporządzeniu 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych; 

3) Sprawdzeniu zgodności liczby dzieci przypadających na jednego opiekuna 

w klubie; 

4) Sprawdzeniu wieku dzieci objętych opieką klubu. 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. 

 

Dzienny opiekun 

Od kwietnia 2019 r. Centrum Opieki i Rozrywki Dziecięcej Angelika Wagner 

działa także jako Dzienny Opiekun Angelika Wagner. Opiekunka sprawuje opiekę 

nad 5 dzieci. 

Gmina Krościenko Wyżne udziela dziennemu opiekunowi dotacji celowej na 

podstawie Uchwały NR XII/90/2015 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 

29 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania 

dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie 

gminy Krościenko Wyżne zmienionej Uchwałą NR XXIV/187/2017 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 31 marca 2017 r. i Uchwałą NR XII/82/2019 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2019 r. W 2019 r. udzielono Dziennemu 

Opiekunowi dotacji w wysokości 4 200,00 zł. Dotacja była przekazywana miesięcznie 

na podstawie informacji o aktualnej liczbie dzieci objętych opieką przez dziennego 

opiekuna w danym miesiącu. 

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Krościenko Wyżne zgodnie 

z Uchwałą NR VII/42/2015 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 26 czerwca 2015 r. 

w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi oraz 

opiekunami dziennymi w zakresie warunków świadczonej opieki nad dziećmi do lat 

trzech przeprowadzili czynności związane z nadzorem nad dziennym opiekunem. 

Czynności związane z nadzorem Dziennego Opiekuna Angeliki Wagner 

zostały przeprowadzone 19 czerwca 2019 r. Polegały one na weryfikowaniu: 

1. Spełnienia wymogów względem dziennego opiekuna wynikających z art. 39 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.). 

2. Lokalu, w którym sprawowana jest opieka przez dziennego opiekuna. 

3. Zgodności liczby dzieci przypadających na dziennego opiekuna. 

4. Wieku dzieci objętych opieką przez dziennego opiekuna. 

5. Zgodności danych zawartych w rejestrze dziennych opiekunów ze stanem 

faktycznym. 

6. Wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, 

o których mowa w art. 64 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi 

w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r., poz. 409 z późn. zm.). 

W kontrolowanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości i uchybień. 
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Gmina Krościenko Wyżne realizując ustawowy obowiązek w 2019 r. przekazała 

do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie sprawozdanie 

z wykonywania zadań z zakresu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 za 2018 r. 

 

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Krościenko Wyżne była organem 

prowadzącym dla Samorządowego Przedszkola im. Wandy Chotomskiej oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II. 

Uczniowie korzystali z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego.  

Stypendium szkolne mógł otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji 

materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności 

gdy w rodzinie tej występowało: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub 

długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest 

niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wnioski o przyznanie stypendium można 

było składać do 15 września. Podstawowym kryterium był dochód na osobę 

w rodzinie wynoszący 528,00 zł netto.  

W roku szkolnym 2018/2019 z ww. formy pomocy skorzystało 165 uczniów. 

Łączna kwota pomocy wyniosła 125 539,00 zł, w tym dotacja z budżetu państwa 

100 431,00 zł. 

Najlepszym uczniom naszych szkół przysługuje także stypendium 

motywacyjne za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczne i sportowe. W roku 

szkolnym 2018/2019 nagrodzonych za naukę i pracę na rzecz szkoły zostało łącznie 

12 uczniów, w tym 7 uczniów szkoły podstawowej oraz 5 absolwentów. Uczniowie ci 

otrzymali stypendium w okresie wrzesień 2019 r. – czerwiec 2020 r. w wysokości od 

70,00 zł do 130,00 zł miesięcznie. Stypendia zostały przyznane na podstawie uchwały 

NR XI/72/2007 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie 

zasad udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów 

2. Przedszkole  

Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym 

wspiera rodziców w procesie wychowania, opieki i edukacji dzieci przedszkolnych.  

Celem wychowania przedszkolnego jest stworzenie odpowiednich warunków 

dla rozwoju dziecka i wspieranie tego rozwoju. Wsparcie to realizowane jest przez 

proces opieki, wychowania i nauczania- uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń. 

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym 

etapie edukacji. 

Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza przebiegała zgodnie z:  

1. Rocznym planem pracy przedszkola 

Główne założenia planu to:  

a) troska o zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój wychowanków,  

b) wspomaganie rodziny w doskonaleniu osobowości i rozwoju dziecka, 

c) przygotowanie do podjęcia nauki w szkole. 

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=28-09-2009&qplikid=1#P1A6
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Główne zadania do realizacji: 

a) wprowadzanie dziecka w świat wartości – wychowanie patriotyczne. 

Realizacja projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”, 

b) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci, 

c) bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci, 

d) przedszkolak z pracą za pan brat – preorientacja zawodowa. 
Plan został zrealizowany w całości. 

2. Planami miesięcznymi  

Nauczyciele planowali zajęcia na podstawie Rocznego Planu Pracy oraz 

kalendarza świąt i uroczystości. Trudności z realizacją pojawiały się podczas dużej 

absencji dzieci lub niesprzyjającej pogody. Problemem była też niewystarczająca 

ilość sprzętu multimedialnego (np. laptopy, tablety) Jednak nauczyciele 

dostosowywali działania tak, aby można je było zrealizować w każdej grupie. 

3. Podstawą programową wychowania przedszkolnego.  

Realizowano:  

1) Program edukacji przedszkolnej „Kocham Przedszkole”. 

Program wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” jest 

zorientowany na dziecko oraz jego aktualne i najbliższe sfery rozwoju. Podkreśla 

również ważną rolę nauczyciela, który ma towarzyszyć dziecku, inicjując 

i stymulując szeroko pojęte procesy rozwojowe. 

Podejmowane działania w edukacji przedszkolnej uwzględniają 

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego 

potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – stosownie także 

do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju 

psychofizycznego. Cele kształcenia i wychowania w programie zostały 

przypisane do czterech obszarów osiągnięć dziecka: fizycznego, emocjonalnego, 

społecznego i poznawczego. 

Warunki i sposoby realizacji: 

a) Nauczyciele organizowali zajęcia wspierające rozwój dziecka. 

Wykorzystywali do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka 

w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem 

realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia 

kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na 

odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, 

wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna 

zabawa. 

b) Organizowano zabawy, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym 

powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki 

i zaspokojeniem potrzeby ruchu. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania 

poznawcze w zakresie poznawania liter i jest najlepszym rozwiązaniem 

metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi.  
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c) Nauczyciele diagnozowali, obserwowali dzieci i twórczo organizowali 

przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych 

potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia. 

d) Organizowano zajęcia z rytmiki, które mają szczególne znaczenie dla budowy 

dojrzałości szkolnej. 

e) Nauczyciele systematycznie informowali rodziców o postępach w rozwoju ich 

dziecka, zachęcali do współpracy w realizacji programu wychowania 

przedszkolnego. 

f) Przygotowywano dzieci do posługiwania się językiem obcym, 

g) Zorganizowano stałe i czasowe kąciki zainteresowań; czytelniczy, 

konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.  

2) Elementy programów autorskich nauczycieli – m.in. innowację „W świecie 

sensorycznej przygody”. 

To cykl zajęć mających na celu wielozmysłową stymulację rozwoju dzieci 

z wykorzystaniem nowoczesnych środków plastycznych i elementów metod 

terapeutycznych, to pobudzanie zmysłów i czucia własnego ciała oraz 

wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka),  

3) Program wychowawczy i program profilaktyki Samorządowego Przedszkola. 

Charakterystyka programu  

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system 

pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego 

każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie 

potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz 

pracowników.  

Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz 

wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci 

w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest 

zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest 

w następujących obszarach:  

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się 

z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach 

zadaniowych. 

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych 

i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

3) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

4) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

5) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

  

W roku szkolnym 2018/2019 zadania przedszkola koncentrowały się na 

zagadnieniach wynikających z polityki oświatowej państwa, priorytetów Kuratora 

Oświaty, władz samorządowych oraz potrzeb naszej placówki. Były one następujące:  

1) Wprowadzanie dziecka w świat wartości – wychowanie patriotyczne. Realizacja 

projektu edukacyjnego „Piękna nasza Polska cała”; 
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2) Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności dzieci; 

3) Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;  

4) Realizacja programu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować” edycja II; 

5) Przedszkolak z pracą za pan brat – preorientacja zawodowa. 

 

Podstawowe założenia w roku szkolnym 2019/2020: 

1) Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich 

i patriotycznych. Przedszkolak małym patriotą. 

2) Rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci. ,,Mały Pitagoras”. 

 Przedszkole podejmowało działania wychowawcze w zakresie wzmacniania 

właściwych i eliminowania złych zachowań dzieci poprzez: 

 realizację programu wychowawczego i profilaktyki 

 działania mające na celu budowanie wzajemnego zaufania między 

wszystkimi członkami społeczności przedszkola (pracownikami, 

pracownikami a rodzicami) np. wspólne uroczystości, wzajemna pomoc, 

zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte, w ramach akcji Cała Polska czyta 

dzieciom  

Przedszkole współpracowało z poradnią psychologiczno-pedagogiczną 

w zakresie rozpoznawania potrzeb rozwojowych kierując dzieci na badania 

psychologiczne i do poradni logopedycznej. 

Szczególna uwaga poświęcona została aspektowi bezpieczeństwa jakim jest 

ochrona dzieci przed przemocą i innymi formami naruszającymi nie tylko 

bezpieczeństwo fizyczne, ale i psychiczne dziecka. Pomagał w tym Kodeks 

Przedszkolaka (zasady właściwego zachowania), prawa dziecka, Program 

wychowawczo-profilaktyczny, zajęcia o emocjach, bajki terapeutyczne, pedagogizacja 

rodziców. 

W przedszkolu zatrudniona jest profesjonalna kadra pedagogiczna. 

Nauczycielki posiadają kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela 

przedszkola, jak również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dziećmi 

niepełnosprawnymi, zajęć logopedycznych, terapii pedagogicznej, zajęć z wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka.  

  Dla dzieci z wszystkich grup prowadzona była nauka języka angielskiego. 

W placówce zorganizowane były dodatkowe zajęcia dające dzieciom możliwość 

wielokierunkowego rozwoju zdolności (zajęcia rytmiczno-taneczne, ćwiczenia 

logopedyczne, religia).  

 

Podobne działania podjęto również w roku szkolnym 2019/2020. 

 Z dzieckiem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

opinię o konieczności wczesnego wspomagania rozwoju prowadzona była terapia 

indywidualna zgodnie z opracowanymi planami edukacyjno – terapeutycznymi. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana była również nauczycielom 

w wypełnianiu ich statutowych zadań oraz w razie potrzeby rodzicom dzieci. 

(ok. 30 przypadków) 
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Działalność przedszkola w roku szkolnym 2018/2019, oprócz codziennej pracy 

wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej z dziećmi, obfitowała w szereg zdarzeń, 

imprez wewnątrzprzedszkolnych i środowiskowych, zorganizowanych przez 

przedszkole. Ponadto, dzieci przedszkolne brały udział w licznych, różnorodnych 

imprezach, przeprowadzanych przez innych organizatorów.  

 Najważniejsze z tych imprez w roku szkolnym 2018/2019 to : 

1) Dzień Edukacji Narodowej, 

2) Święto Niepodległości, 

3) Dzień Babci i Dziadzia,  

4) Dzieci wystąpiły: 

a) w koncercie kolęd zorganizowanym przez Stowarzyszenie Kulturalne 

„Dębina”, 

b) w konkursie kolęd i pastorałek org. przez Niepubliczne Przedszkole Sióstr 

w Krośnie, 

c) w konkursie mówienia wierszy „Żaczek Przedszkolaczek” w RCKP w Krośnie 

– 2 wyróżnienia, 

5) Podopieczni Przedszkola uczestniczyli w programach edukacyjnych i akcjach, 

6) „Akademia Zdrowego Przedszkolaka” – certyfikat, 

7) „Piękna nasza Polska cała” w zw. z setną rocznicą odzyskania niepodległości – 

certyfikat, 

8) „Czyste powietrze wokół nas”, 

9) „Cała Polska czyta dzieciom”, 

10) „Góra grosza”, 

11) „Zakrętki”, 

12) Zbieramy zużyte baterie. 

Wydarzenia z życia przedszkola i osiągnięcia dzieci dokumentowane są 

w kronice przedszkolnej, na stronie internetowej przedszkola oraz w czasopiśmie 

„Dębina”. 
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Informacja finansowa 

Analiza porównawcza przychodów i kosztów dla 2018 i 2019 r. 

Przychody  
2018 

w zł 

2019 

w zł 

wzrost/ 

spadek 

o kwotę 

w zł 

Opłata za godzinę ponad podstawę 

programową 
25 768,00 28 209,00 2 441,00 

Odsetki za nieterminowe wpłaty 18,44 28,08 9,64 

Odsetki za terminowe wpłaty podatku do US 208,00 204,00 -4,00 

Opłata za wyżywienie dzieci w przedszkolu 90 247,50 90 592,00 344,50 

Opłata za wyżywienie dzieci w szkole 49 533,50 79 068,50 29 535,00 

Kapitalizacja odsetek bankowych 160,66 138,22 -22,44 

RAZEM 165 936,10 198 239,80 32 303,70 

 

Finansowanie działalności Samorządowego Przedszkola jest zadaniem 

własnym Gminy i środki dla placówki przekazywane są na konto wydatkowe 

Przedszkola przez Gminę Krościenko Wyżne. Na podstawie danych zawartych 

w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30 września każdego roku Gmina nalicza 

dotację na wychowanków oraz subwencję na dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

 

Koszty 
2018 

w zł 

2019 

w zł 

wzrost/ 

spadek 

o kwotę 

w zł 

Amortyzacja 56 444,75 58 465,92 2 021,17 

Zużycie materiałów i energii 200 611,78 212 380,31 11 768,53 

Usługi obce 25 879,63 31 060,66 5 181,03 

Podatki i opłaty 0,00 0,00 0,00 

Wynagrodzenia: 806 377,01 915 560,55 109 183,54 

Nauczyciele 403 359,92 445 906,00 42 546,08 

Pozostali pracownicy 403 017,09 469 654,55 66 637,46 

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

dla pracowników 224 035,63 247 329,34 23 293,71 

Pozostałe koszty operacyjne 2 970,31 2 552,40 -417,91 

RAZEM 1 316 319,11 1 467 349,18 151 030,07 

 

Do analizy przyjęto przychody i koszty ujęte w bilansie przedszkola za rok 2018 

i 2019. 
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Przychody: 

W pozycji „Opłata za godziny ponad podstawę programową” wzrost o kwotę 

2 441,00 zł spowodowany zwiększeniem przez rodziców godzin pobytu dzieci 

w przedszkolu. 

W pozycji „Opłata za wyżywienie dzieci w szkole” wzrost o 29 535,00 zł 

spowodowany rozpoczęciem żywienia dzieci w szkole od 01.04.2018 r. W roku 2019 

żywienie dzieci w szkole trwało cały rok z wyłączeniem przerwy wakacyjnej. 

 

Koszty: 

W pozycji „Amortyzacja” wzrost o kwotę 2 021,17 zł spowodowany 

naliczeniem amortyzacji na piec konwekcyjny przekazany przez Gminę Krościenko 

Wyżne w 2019 r. 

W pozycji „Zużycie materiałów i energii” wzrost o kwotę 11 768,53 zł, na którą 

składa się: 

a) w paragrafie „Zakup żywności” wzrost o kwotę 32 934,90 zł w związku 

z przygotowaniem posiłków dla szkoły podstawowej, 

b) w paragrafie „Zużycie energii” spadek w 2019 r. o kwotę 

1 685,05 w stosunku do roku 2018 r., 

c) w paragrafie „Zużycie materiałów i wyposażenia” spadek o kwotę 

19 209,92 zł w stosunku do 2019 r. (doposażenie kuchni w 2018 r. w związku 

z żywieniem dzieci w szkole), 

W pozycji „ Usługi obce” wzrost o kwotę 5 181,03 zł spowodowany podwyżką 

opłat za wywóz śmieci oraz nieplanowanym remontem kominów na budynku 

przedszkola. 

W pozycji „Wynagrodzenia” oraz „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

dla pracowników” wzrost o kwoty 109 183,54 zł oraz 23 293,71 zł spowodowany 

głównie: 

a) podwyżkami dla nauczycieli od 01.01.2019 r. o 5% oraz od 01.09.2019 r. 

o około 10% (podwyżki przyznane przez ministerstwo), 

b) zwiększenie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli z 100,00 zł do 

300,00 zł, 

c) zatrudnienie pracowników kuchni w związku z żywieniem dzieci w szkole 

(częściowa refundacja z PUP w ramach robót publicznych), 

d) podwyżki dla pracowników administracji i obsługi o 5%. 

 

Stan zatrudnienia 

W roku szkolnym 2018/2019 zgodnie z arkuszem organizacyjnym 

zatwierdzonym przez Organ Prowadzący placówka zorganizowana była 

w 4 oddziałach. 
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Rok 2018 Rok 2019 

 

Ilość dzieci 
z Gminy 

Krościenko 
Wyżne  

 Ilość 
dzieci 
spoza 
terenu 
Gminy 

Granice 
wieku 

Ilość dzieci 
z Gminy 

Krościenko 
Wyżne 

Ilość dzieci 
spoza 
terenu 
Gminy  

Granice 
wieku  

Oddział I 19  4 3 latki 21 4 3 latki 

Oddział II 23 1 3-4 latki 22 2 3-4 latki 

Oddział III 23 2 4-5 latki 24 1 4-5 latki 

Oddział IV 23 2 5 latki 23 2 5 latki 

Ogółem 88 9 
  

90 9  

 

Przedszkole pracowało od 6.30 do 16.30 przez 5 dni w tygodniu przez 

11 miesięcy w roku.  

  

Personel przedszkola stanowili: 

 dyrektor - pełny etat, 

 6 nauczycieli – pełny etat 

 nauczyciel j. angielskiego – 3/25 etatu 

 psycholog – 4/20 etatu, zatrudniony do 31.01.2019r. 

 nauczyciel religii – 2/25 etatu, 

 specjalista tyflopedagog - 2/25 etatu, 

 pomoc nauczyciela – pełny etat  

 4 woźne oddziałowe – pełny etat,  

 2 kucharki – pełny etat, 

 pomoc kuchenna – pełny etat- (w związku z przygotowywaniem posiłków 

dla szkoły) 

 intendentka – pełny etat, 

 główna księgowa – pełny etat, 

 referent do spraw administracyjno-kadrowych – pełny etat, 

 konserwator – ½ etatu. 

W I półroczu roku szkolnego 2019/2020 przedszkole nie zatrudniało 

psychologa. 

W związku z przygotowywaniem posiłków dla uczniów szkoły podstawowej 

zatrudniona jest dodatkowa pomoc kuchenna na ½ etatu. 

Personel przedszkola zapewniał fachową opiekę wszystkim dzieciom, dbając 

o ich bezpieczeństwo, dobre samopoczucie i wszechstronny rozwój. 

Wszystkie działania podejmowane przez Przedszkole mają także na celu 

promocję wartości wychowania przedszkolnego.  

Taką samą troską i opieką otacza się wszystkie dzieci. Przedszkole w sposób 

otwarty i życzliwy wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wychowanków, rodziców, jak 

również środowiska lokalnego. 
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Przedszkole Św. Józefa w Krościenku Wyżnym. 

Poza przedszkolem samorządowym w naszej gminie funkcjonuje również 

przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP  

tzw. „Ochronka św. Józefa”.  

Stan podopiecznych przedszkola wynosił w styczniu 2019 r. 49 dzieci, w tym 

31 z Gminy Krościenko Wyżne, natomiast na koniec grudnia w sumie pod opieką 

ochronki pozostawało 58 dzieci z czego 33 z naszej gminy. 

W roku 2019 to niepubliczne przedszkole otrzymało dotację podmiotową 

w wysokości 509 882,82 zł przeznaczoną na wydatki bieżące związane z działalnością 

dydaktyczną i opiekuńczo – wychowawczą. 

 

3. Szkoła Podstawowa 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II jest ośmioklasową, publiczną 

szkołą podstawową z oddziałami przedszkolnymi. W szkole utworzone są oddziały 

integracyjne, w których liczba uczniów wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 

5 uczniów niepełnosprawnych. 

Z dniem 1 września 2017 r. szkoła podstawowa z sześcioletniej przekształciła 

się w ośmioletnią. Absolwenci klas VI podjęli naukę w klasach VII, a gimnazja nie 

przeprowadziły naboru nowych uczniów. W związku z procesem wygaszania 

gimnazjów, w roku szkolnym 2018/2019 w szkole funkcjonował jeszcze jeden oddział 

gimnazjum, a liczba oddziałów ogółem wynosiła 26. W bieżącym roku szkolnym 

2019/2020 dzieci i młodzież uczą się w 22 oddziałach. 

 

Realizacja zadań określonych w statucie szkoły 

Najważniejszym celem kształcenia w szkole jest dbałość o integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia. Szkoła realizuje 

cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: Ustawy Prawo 

oświatowe, uwzględniając treści zawarte w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym Szkoły dostosowanym do potrzeb rozwojowych ucznia oraz potrzeb 

danego środowiska, a w szczególności: 

1) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej; 

2) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz 

zajęć rewalidacyjnych; 

3) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie 

realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

każdego typu w skróconym czasie; 

4) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  
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5) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania 

i opieki w szkołach i placówkach; 

6) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

Kształcenie ogólne w szkole ma na celu wprowadzanie uczniów w świat 

wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu 

i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), jak 

również rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, 

argumentowania i wnioskowania oraz wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.  

Szkoła zapewnia uczniom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie 

z przepisami w tym zakresie. Każdy uczeń może uzyskać pomoc psychologiczną 

i pedagogiczną, zgłaszając się bezpośrednio do pedagoga szkolnego, logopedy, 

nauczyciela realizującego terapię pedagogiczną lub danego wychowawcy.  

Wszyscy uczniowie, a w szczególności uczniowie z dysfunkcjami rozwojowymi 

i wymagający pomocy w uzupełnieniu braków, mogą korzystać z pomocy pedagoga 

szkolnego, z zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, zajęć prowadzonych w ramach 

działań profilaktycznych oraz zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i zajęć 

terapeutycznych. Szkoła wspomaga również rodzinę w sytuacjach trudnych 

i kryzysowych. Uczniowie mają możliwość nauki dwóch języków obcych: język 

angielski i język niemiecki.  

Szkoła stwarza również możliwość rozwoju zainteresowań wynikających 

z potrzeb i sugestii uczniów. Działają tu koła zainteresowań: teatralne, ekologiczne, 

sportowe, muzyczne, recytatorskie. Ofertę uzupełnia Szczep Harcerski im. Stanisława 

Filara, który oprócz pracy wychowawczej metodą harcerską, umożliwia organizację 

turystyki i rekreacji na obozach harcerskich, zimowiskach, biwakach i rajdach.  

Działalność innowacyjna szkoły jest integralnym elementem nauczania 

i obejmuje swym zakresem kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości 

i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, 

tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności uczniów. 

Głównym celem działalności innowacyjnej szkoły jest wdrożenie nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów oraz nauczycieli. 

Szkoła prowadzi również doradztwo zawodowe dla uczniów. Działanie to ma 

na celu wspieranie dzieci, uczniów w procesie rozpoznawania zainteresowań 

i predyspozycji zawodowych oraz podejmowania świadomych decyzji edukacyjnych 

i zawodowych w tym przygotowania do wyboru kolejnego etapu kształcenia 

i zawodu. Działania w zakresie doradztwa zawodowego w oddziale przedszkolnym 

obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci 

z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

W klasach I-VI obejmują one orientację zawodową, która ma na celu zapoznanie 

uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy 
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i edukacji oraz pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań 

i uzdolnień. Natomiast w klasach VII i VIII ich celem jest wspieranie uczniów 

w procesie przygotowania ich do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego 

etapu kształcenia i zawodu, z uwzględnieniem ich zainteresowań, uzdolnień 

i predyspozycji zawodowych oraz informacji na temat systemu edukacji i rynku pracy.  

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku 

Wyżnym uczą się w 29 salach lekcyjnych, w tym w trzech pracowniach 

komputerowych, językowej z nowoczesnym sprzętem audialnym, biologicznej, fizyko 

- chemicznej. Klasopracownie w większości wyposażone są w zestawy do projekcji 

audiowizualnej. Szkoła dysponuje również tablicami multimedialnymi, monitorami 

interaktywnymi, jak również posiada niezbędne w procesie lekcyjnym 

oprogramowanie i pomoce dydaktyczne.  

Szkoła odgrywa istotną rolę w życiu każdego dziecka i jego rodziców. 

Związane jest to m.in. z faktem, że uczniowie spędzają w szkole znaczną część dnia, 

co stawia ją pod tym względem, na drugim miejscu zaraz po domu rodzinnym. 

Rodzice pozostawiając swoje dziecko w szkole chcą mieć pewność, że jest to miejsce 

bezpieczne, w którym ich pociechom zostanie zapewniona odpowiednia opieka, 

wychowanie i edukacja. Tworzymy uczniom warunki sprzyjające zaspokajaniu ich 

potrzeb, umożliwiające naukę i wypoczynek oraz dbamy o ich bezpieczeństwo i dobre 

samopoczucie. 

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce oraz mający osiągnięcia 

artystyczne lub sportowe otrzymują stypendium motywacyjne z funduszu 

stypendialnego Wójta Gminy. W roku szkolnym 2017/2018 stypendium otrzymało 

15 uczniów, a w 2018/2019 – 10 uczniów. 

Szkoła zapewnia też codzienną opiekę zdrowotną. Działa Gabinet 

Profilaktycznej Opieki Medycznej. W uzasadnionych przypadkach pomoc udzielana 

jest przez pobliską przychodnię. Każdy chętny uczeń może również skorzystać 

w szkole z ciepłych posiłków, które przygotowywane są przez Samorządowe 

Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym.  

 

Kadra  

Wszyscy zatrudnieni w szkole nauczyciele posiadają kwalifikacje do 

prowadzonych zajęć edukacyjnych, oraz uczestniczą w ciągłym doskonaleniu 

zawodowym. Nowoczesna edukacja nakierowana jest na rozwój ucznia o wysokiej 

jakości, ta jedna z najważniejszych wartości społecznych i jednostkowych, staje się 

warunkiem rozwoju społecznego i cywilizacji. Nauczyciel, aby rozwinąć kunszt 

nauczycielski musi się doskonalić przez cały okres aktywności zawodowej. 

Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli jest drogą dochodzenia do lepszej szkoły 

poprzez wspólne tworzenie nowoczesnych programów szkolnych, integrowanie 

wiedzy, opracowywanie koncepcji, rozwiązań dla własnej szkoły i wdrażanie je 

w życie. Doświadczenie wskazuje, że dużo szybciej, skuteczniej i efektywniej uczymy 

się w grupie. Różnorodne doświadczenia poszczególnych nauczycieli pracujących 

w zespołach stają się wspólną własnością. Dzielenie się nimi doprowadza do 
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jednoczesnego wzbogacania innych. W naszej szkole Wewnątrzszkolne Doskonalenie 

Nauczycieli ma charakter wieloaspektowy i realizowane poprzez trzy kierunki, które 

mają na celu: 

a) podniesienie jakości pracy szkoły,  

b) podniesienie poziomu nauczania i kwalifikacji nauczycieli,  

c) wzajemne wspierania się w przezwyciężaniu i rozwiązywaniu pojawiających się 

trudności i problemów.  

 

Organizacja szkoły  

Rok szkolny 2017/2018 

ORGANIZACJA SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2017/2018 

Liczba oddziałów ogółem: 26 
zmianowość: szkoła 

jednozmianowa 

 
I etap 

edukacyjny 
II etap edukacyjny 

III etap 

edukacyjny 
OGÓŁEM 

Liczba 

oddziałów 
12 8 6 26 

Liczba 

uczniów 
228 140 96 464 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętych 

dodatkową pomocą 
30 

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki  

Zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło teatralne, koło komputerowe, koło 

muzyczne, koło ekologiczne, zajęcia rekreacyjno- sportowe, zajęcia Szczepu 

Harcerskiego, koło Caritas, gazetka szkolna KLEKS, pomoc psychologiczno- 

pedagogiczna w zakresie bloku humanistycznego i matematyczno- przyrodniczego 

STAN ZATRUDNIENIA 

Liczba 

nauczycieli 

ogółem pełnozatrudnionych Niepełnozatrudnionych 

62 45 17 

Status 

zawodowy 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba 

nauczycieli 
8 6 8 40 

Kwalifikacje do nauczania dwóch lub 

więcej przedmiotów 
dwa przedmioty Więcej 

liczba nauczycieli 28 27 1 

Poziom 

wykształcenia 

mgr 

z pp 
mgr  

wyższe 

zaw. 
licencjat SN kol. jęz. Inne 

liczba 

nauczycieli  
61 0 0 1 0 0 0 

Pracownicy 

administracji 

4 pracowników (3,75 

etatu) 

Pracownicy 

obsługi 

 9 pracowników (9 etatów) 
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ZASOBY MATERIALNE 

BAZA DYDAKTYCZNA 

liczba sal lekcyjnych 26 liczba pracowni komputerowych 3 

liczba pracowni 

specjalistycznych 
4 liczba stanowisk komputerowych  30 

biblioteka szkolna 1 dostęp do Internetu Neostrada 

Czytelnia 1 
Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej 

3 

pracownie 

 

Rok szkolny 2018/2019 

ORGANIZACJA SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2018/2019 

Liczba oddziałów ogółem: 26 
zmianowość: szkoła 

jednozmianowa 

 
Odziały 

zerowe 

I etap 

edukacyjny 
II etap edukacyjny 

III etap 

edukacyjny 
OGÓŁEM 

Liczba 

oddziałów 
2 7 14 3 26 

Liczba 

uczniów 
40 116 252 46 454 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, objętych 

dodatkową pomocą 
70 

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki  

Zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło teatralne, koło komputerowe, koło 

muzyczne, koło ekologiczne, zajęcia rekreacyjno- sportowe, zajęcia Szczepu 

Harcerskiego, koło Caritas, gazetka szkolna KLEKS, pomoc psychologiczno - 

pedagogiczna w zakresie bloku humanistycznego i matematyczno - przyrodniczego. 

STAN ZATRUDNIENIA 

Liczba 

nauczycieli 

ogółem pełnozatrudnionych Niepełnozatrudnionych 

60 45 15 

Status 

zawodowy 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba 

nauczycieli 
3 10 6 41 

Kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej 

przedmiotów 
dwa przedmioty Więcej 

liczba nauczycieli 60 26 0 

Poziom 

wykształcenia 

mgr 

z pp 
mgr  

wyższe 

zaw. 
licencjat SN kol. jęz. Inne 

liczba 

nauczycieli  
59 0 0 1 0 0 0 
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Pracownicy 

administracji 

4 pracowników (3,75 

etatu) 

 

Pracownicy 

obsługi 

 9 pracowników (9 etatów) 

 

IV. ZASOBY MATERIALNE 

BAZA DYDAKTYCZNA 

liczba sal lekcyjnych 26 liczba pracowni komputerowych 3 

liczba pracowni 

specjalistycznych 
4 

liczba stanowisk 

komputerowych  
31 

biblioteka szkolna 1 dostęp do Internetu 
Neostrada 

/ OSE 

Czytelnia 1 
Internetowe Centrum Informacji 

Multimedialnej 

1 

pracownia 

 

Rok szkolny 2019/2020 

ORGANIZACJA SZKOŁY – ROK SZKOLNY 2019/2020 

Liczba oddziałów ogółem: 22 
zmianowość: szkoła 

jednozmianowa 

 
Odziały 

zerowe 

I etap 

edukacyjny 
II etap edukacyjny 

III etap 

edukacyjny 
OGÓŁEM 

Liczba 

oddziałów 
2 7 13 - 22 

Liczba 

uczniów 
47 124 230 - 401 

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi 

z orzeczeń i opinii oraz zakwalifikowanych przez zespoły nauczycieli 
63  

Nauczane języki obce: język angielski, język niemiecki  

Zajęcia pozalekcyjne: koło matematyczne, koło teatralne, koło komputerowe, koło 

muzyczne, koło ekologiczne, koło miłośników przyrody, zajęcia rekreacyjno- 

sportowe, zajęcia Szczepu Harcerskiego, koło wolontariatu, gazetka szkolna KLEKS, 

pomoc psychologiczno - pedagogiczna w zakresie bloku humanistycznego 

i matematyczno – przyrodniczego, zespoły dydaktyczno - wyrównawcze 

STAN ZATRUDNIENIA 

Liczba 

nauczycieli 

ogółem pełnozatrudnionych Niepełnozatrudnionych 

56 46 10 

Status 

zawodowy 
stażyści kontraktowi mianowani dyplomowani 

liczba 
nauczycieli 

3 10 6 37 

Kwalifikacje do nauczania dwóch lub więcej 

przedmiotów 
dwa przedmioty Więcej 

liczba nauczycieli 56 26 0 
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Poziom 

wykształcenia 

mgr 

z pp 
mgr  

wyższe 

zaw. 
licencjat SN kol. jęz. Inne 

liczba 

nauczycieli  
56 0 0 1 0 0 0 

Pracownicy 

administracji 

4 pracowników (3,75 

etatu) 

Pracownicy 

obsługi 

 9 pracowników (9 etatów) 

 

ZASOBY MATERIALNE 

BAZA DYDAKTYCZNA 

liczba sal lekcyjnych 26 
liczba pracowni 
komputerowych 

3 

liczba pracowni 
specjalistycznych 

4 
liczba stanowisk 
komputerowych  

31 

biblioteka szkolna 1 dostęp do Internetu 
Neostrada 

/ OSE 

Czytelnia 1 
Internetowe Centrum Informacji 
Multimedialnej 

1 
pracownia 

 

Liczba uczniów 

Liczba uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Krościenku Wyżnym i Publicznym Gimnazjum w Krościenku Wyżnym w roku 

szkolnym 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020: 

 

Nazwa 

placówki 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

uczniów 

Liczba 

oddziałów 

SP w KW 323 18 367 23 354 22 

Gimnazjum 

w KW 
96 6 46 3 - - 

Razem 419 24 413 26 354 22 

 

Liczba uczniów przypadająca na oddział w Publicznej Szkole Podstawowej im. 

Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym i Publicznym Gimnazjum w Krościenku 

Wyżnym w roku szkolnym 2017/2018,2018/2019,2019/2020: 

 

Nazwa 

placówki 

Średnia liczba uczniów w oddziale 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

SP w KW 17,94 16,68 16,09 

Gimnazjum w 

KW 
16,00 15,33 - 

Średnia 17,45 16,52 16,09 

 

Liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w roku szkolnym 

2017/2018, 2018/2019, 2019/2020: 
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Nazwa 

placówki 

2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

Liczba 

dzieci 

Liczba 

oddziałów 

SP 

„Odziały 

zerowe” 

46 2 40 2 47 2 

 

Sukcesy uczniów 

Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II pracują 

w działających na terenie szkoły kołach zainteresowań i organizacjach. Działania te są 

rokrocznie kontynuowane. Można powiedzieć, że stały się tradycją naszej szkoły.  

Uczniowie uczestniczą też w wielu akcjach organizowanych przez różne 

instytucje i organizacje, np. akcja „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, „Góra Grosza”, 

„Pola Nadziei” i in. Prężnie działa Szkolne Koło Miłośników Przyrody, którego celem 

jest zdobywanie i poszerzanie wiadomości o przyrodzie, budzenie wrażliwości na jej 

piękno, oraz prowadzenie działań ekologicznych. 

Zainteresowania artystyczne uczniów rozwijane są na zajęciach koła 

teatralnego. Zaangażowanie teatralne i recytatorskie uczniów przynosi efekty 

w postaci nagród i wyróżnień w konkursach organizowanych na terenie szkoły, 

gminy i powiatu. Spektakle przygotowane przez uczniów uświetniają imprezy 

gminne i powiatowe. 

Zajęcia muzyczne dają możliwość rozwoju zainteresowań wokalnych 

i instrumentalnych. Inicjatywą uczniów jest dobór repertuaru, opracowanie aranżacji 

utworów muzycznych prezentowanych na terenie szkoły, gminy i powiatu. Wyjazdy 

uczniów na konkursy muzyczne owocują licznymi sukcesami działania i inicjatywy 

uczniów realizowane są również w pracy Samorządu Uczniowskiego. 

Uczniowie organizują obchody rocznic i świąt państwowych, kiermasze: 

słodkości, ozdób i kartek świątecznych, prowadzą działania charytatywne. 

Z inicjatywy uczniów realizowane są także zajęcia sportowe. Odgrywają one 

bardzo ważną rolę: regenerują siły fizyczne i psychiczne, rozwijają sprawność 

psychomotoryczną, kształtują postawę współdziałania zespołowego i wzajemnej 

odpowiedzialności. Pomagają także osiągnąć wysoki wynik sportowy we 

współzawodnictwie z innymi szkołami. W ubiegłym roku szkolnym uczestniczyli 

w zajęciach piłki siatkowej, piłki nożnej, piłki ręcznej, uprawiali sporty zimowe 

(narciarstwo, łyżwiarstwo, rekreacja na śniegu). 

W minionym roku szkolnym, wzorem lat ubiegłych, uczniowie brali udział 

w licznych konkursach przedmiotowych, recytatorskich, poetyckich, artystycznych, 

a także w zawodach sportowych: Konkurs Matematyczny Panda, Konkurs z Języka 

Angielskiego –THE BIG CHALLENGE, Konkurs Przyrodniczy „Tajemnice przyrody”, 

Konkurs Pieśni Patriotycznej w Krośnie, Dyktando Ortograficzne „Krościeńska walka 

z bykami”, XIV Wojewódzki Przegląd Zespołów Szkolnych „O Gęsie Pióro”, 

VI Powiatowy Konkurs Piosenki Znanej i Lubianej w Dukli, Ogólnopolski Konkurs 

z Matematyki OXFORD, Powiatowy Konkurs „Krośnieński Mistrz Ortografii” 
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zorganizowany przez Krośnieńską Bibliotekę Publiczną, Ogólnopolski Konkurs 

Plastyczny „Moja ulubiona książka”, Konkurs ALBUS z biologii, Konkurs plastyczny 

„ZIEMIA JEST TYLKO JEDNA – LAS”, Konkurs plastyczny „Mój nocny lotnik”, 

Konkurs plastyczny „Tajemniczy ogród”, Konkurs plastyczny „Projekt nowej okładki 

ulubionej książki”, Olimpiada Wiedzy Archimedes Plus z matematyki (Oxford), XVIII 

Ogólnopolski konkurs „Arsenał Pamięci”, XIII Powiatowy Konkurs Polskiej Poezji 

Patriotycznej, VI Międzygminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Konkurs 

„Myśli Jana Pawła II” pod hasłem „Jesteście moją nadzieją” Zręcin 2019r., XXVIII 

Konkurs Kolęd i Pastorałek Pogranicza. Krosno 2019r., XXV spinningowe mistrzostwa 

Okręgu PZW Krosno 2018 w kat. Juniorzy. Myczkowce 2018r., Ogólnopolski Turniej 

Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” - eliminacje gminne 2019r., XIV 

Harcerski Halowy Turniej Piłki Nożnej w Dukli, Biegi „Powitanie lata” , Powiatowe 

indywidualno-drużynowe biegi przełajowe w Iwoniczu, Powiatowe zawody w piłce 

nożnej w Korczynie, Rejonowe indywidualno-drużynowe biegi przełajowe w Krośnie, 

Powiatowe zawody w piłce siatkowej, Finał wojewódzki w drużynowych biegach 

przełajowych w Pustyni k/Dębicy. 

 

4. Inne zadania oświatowe  

Kolejnym zadaniem gminy wynikającym z ustawy o systemie oświaty jest 

dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników.  

W okresie od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r. złożono cztery wnioski 

o przyznanie dofinansowania z tego tytułu. 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty gmina sprawuje kontrolę, 

a jednocześnie prowadzi ewidencję spełniania obowiązku nauki przez młodzież 

w wieku 16-18 lat. Niespełnianie obowiązku szkolnego bądź nauki podlega egzekucji 

w trybie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Oznacza 

to, że na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów, 

może być nałożona grzywna w celu przymuszenia do spełniania ciążącego na nim 

obowiązku posyłania dziecka do szkoły. Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych 

przesyłają do gminy informację o przyjęciu uczniów z danej gminy do klas 

pierwszych. Na podstawie tego sporządzana jest ewidencja obowiązku nauki.  

Ustawa Prawo oświatowe w art. 39 ust. 4 pkt 2 lit. a nakładała na gminy 

obowiązek zwrotu kosztów przejazdu ucznia oraz jego opiekuna do szkoły lub 

ośrodka na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem, a rodzicami 

lub opiekunami ucznia, jeżeli zapewniają oni dowożenie dziecka we własnym 

zakresie. W roku szkolnym 2018/2019 do Urzędu Gminy wpłynęło 6 wniosków 

dotyczących zwrotu kosztów dowozu dzieci do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-

Wychowawczego w Krośnie, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. Na tej 

podstawie z opiekunami zawarto umowy określające zwrot kosztów za przejazd na 

trasie miejsce zamieszkania-ośrodek lub szkoła i z powrotem. 

Natomiast dwojgu dzieciom Gmina Krościenko Wyżne zapewniała bezpłatny 

transport i opiekę w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno-
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Wychowawczego w Krośnie. Usługę te świadczył Wykonawca wybrany 

w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego. 

Ponadto w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego w oparciu o przepisy 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

zorganizowano dowóz i opiekę jednego dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy 

Krościenko Wyżne do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego. 

W roku szkolnym 2018/2019 zapewniono dowóz 2 uczniom z Pustyn i Zalesia.  

W roku szkolnym 2018/2019 Gmina Krościenko Wyżne podpisała 

porozumienia z Gminą Miasto Krosno, Haczów, Korczyna, Jedlicze, Brzozów i Miejsce 

Piastowe w sprawie zwrotu kosztów związanych z zapewnieniem opieki 

przedszkolnej dzieciom zamieszkałym na terenie tych gmin, a uczęszczających do 

Przedszkola Św. Józefa funkcjonującego na terenie Gminy Krościenko Wyżne.  

W roku szkolnym 2018/2019 nie złożono wniosków dotyczących awansu 

zawodowego nauczycieli.  

Na mocy art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela na 

gminy został nałożony obowiązek przeprowadzenia analizy poniesionych 

w poprzednim roku kalendarzowym wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 

w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń i w przypadku nie osiągnięcia 

średnich wynagrodzeń wypłatę nauczycielom jednorazowego dodatku 

uzupełniającego. Nauczycielom zatrudnionym w szkołach na terenie gminy 

w styczniu 2019 r. wypłacono dodatek w łącznej wysokości 116 798,45 zł  

Począwszy od 1 marca 2019 r. dane dotyczące oświaty są przekazywane na 

bieżąco wyłącznie przez aplikację internetową zmodernizowanego Systemu 

Informacji Oświatowej.  
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VII. Kultura, sport i rekreacja 
 

1. Zabytki  

Zasady ochrony zabytków regulują przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r., poz. 282). 

Ochrona zabytków polega, w szczególności, na podejmowaniu przez organy 

administracji publicznej działań mających na celu: 

1) zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych 

umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie 

i utrzymanie; 

2) zapobieganie zagrożeniom mogącym spowodować uszczerbek dla wartości 

zabytków; 

3) udaremnianie niszczenia i niewłaściwego korzystania z zabytków; 

4) przeciwdziałanie kradzieży, zaginięciu lub nielegalnemu wywozowi 

zabytków za granicę; 

5) kontrolę stanu zachowania i przeznaczenia zabytków; 

6) uwzględnianie zadań ochronnych w planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym oraz przy kształtowaniu środowiska. 

 

Na podstawie art. 22 ust. 4 i 5 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami Wójt Gminy Krościenko Wyżne prowadzi Gminną ewidencję zabytków 

sporządzoną w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych. Ewidencja 

ustanowiona została zarządzeniem Nr III/182/2012 Wójta Gminy Krościenko Wyżne 

z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie ustanowienia Gminnej ewidencji zabytków 

Gminy Krościenko Wyżne. Była zaktualizowana zarządzeniem Nr IV/233/2016 Wójta 

Gminy Krościenko Wyżne z dnia 23 września 2016 r. i zarządzeniem Nr IV/270/2016 

z dnia 14 października 2016 r. 

W Gminnej ewidencji zabytków Gminy Krościenko Wyżne ujętych jest 

28 obiektów, tym: 

1) 7 zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, który prowadzi 

Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków: 

 kościół parafialny pw. św. Marcina oraz otoczenie w Krościenku Wyżnym,  

 dwór w Krościenku Wyżnym przy ul. Dworskiej 2, 

 oficyna dworska w Krościenku Wyżnym przy ul. Dworskiej 2, 

 park z aleją dojazdową w Krościenku Wyżnym przy ul. Dworskiej 2, 

 stare kościelisko w Krościenku Wyżnym przy ul. Szkolnej 34, 

 krypta grobowa Cecylii Jabłonowskiej w Krościenku Wyżnym przy ul. 

Szkolnej 34, 

 kapliczka Najświętszego Serca Jezusowego w Krościenku Wyżnym przy ul. 

Szkolnej 34. 

2) 1 pomnik, 
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3) 2 budynki, 

4) cmentarz, 

5) 5 kapliczek,  

6) 12 stanowisk archeologicznych. 

 

2. Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku Wyżnym jest samorządową 

instytucją kultury Gminy Krościenko Wyżne. Służy zaspokajaniu potrzeb 

kulturalnych, oświatowych i informacyjnych mieszkańców gminy. Jej podstawowym 

zadaniem jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie 

zbiorów.  

Na terenie gminy funkcjonują dwie placówki - 

biblioteka główna w Krościenku Wyżnym oraz filia w 

Pustynach. Atrakcyjny księgozbiór, bezpłatny dostęp do 

Internetu, oferta kulturalno-edukacyjna sprawiają, że 

biblioteki stają się miejscem chętnie odwiedzanym przez 

mieszkańców naszej gminy.  

Atrakcyjność biblioteki nierozerwalnie wiąże się z dobrym, bogatym w nowości 

wydawnicze księgozbiorem, dlatego na bieżąco śledzimy rynek wydawniczy, 

a zakupu dokonujemy w oparciu o zainteresowania naszych czytelników. Wszystkie 

książki opracowane są w programie MAK+ i udostępnione w katalogu on-line. 

Ogólna liczba zbiorów dostępna w naszych bibliotekach przedstawia się 

następująco: 17936 - wypożyczania w Krościenku Wyżnym, 5363 – filia w Pustynach. 

 

 

W 2019 r. zbiory biblioteki powiększyły się o 917 woluminów.  

 

16495
17936

4870 5363

2018 2019

Liczba książek dostępna w wypożyczalniach

Krościenko Wyżne Filia Pustyny
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Łącznie w wypożyczalniach zarejestrowało się 976 czytelników. Jak wygląda to 

w poszczególnych placówkach przedstawia poniższy wykres: 

 

W 2019 r. biblioteka w Krościenku Wyżnym odnotowała wzrost liczby 

wypożyczeń księgozbioru na zewnątrz, natomiast filia w Pustynach niewielki spadek. 

Szczegółową liczbę udostępnionych na zewnątrz książek przedstawia poniższy 

wykres: 

 

Biblioteka to nie tylko zbiory. Oferuje ona także ofertę kulturalną i edukacyjną. 

Zaliczyć tu można w szczególności działania na rzecz promocji czytelnictwa oraz 

pozostałą działalność kulturalną i edukacyjną. Z oferty tej w ubiegłym roku 

skorzystało 3612 osób. 

Instytucja zorganizowała w szczególności: 

1) Zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków; 

702 710

247 266

2018 2019

Aktywni czytelnicy z podziałem na dwie wypożyczalnie

Krościenko Wyżne Pustyny

11512
12067

3632
3179

2018 2019

Wypożyczenia na zewnątrz

Krościenko Wyżne Pustyny



56 

 

2) Pasowanie na przyjaciela książki; 

3) Spotkania autorskie. W 2019 r. w naszej bibliotece gościliśmy autorkę literatury 

dziecięcej Renatę Piątkowską. Odbyły się także spotkania z lokalnymi poetami: 

Małgorzatą Liput i Edwardem Marszałkiem. Gościliśmy także ks. Wiesława 

Kałamarza, który opowiadał o Rwandzie oraz Eleonorę Karaś podczas 

promocji 11. zeszytu „Przepisów Pani Luśki”; 

4) Kursy komputerowe; 

5) Zajęcia dla dzieci w czasie ferii i wakacji; 

6) Zajęcia świetlicowe; 

7) Warsztaty rękodzieła; 

8) Projekt edukacji finansowej dla dorosłych „O finansach… w bibliotece”; 

9) „Jesienny wieczór w blasku świec” wraz z konkursem „Krościeńska poezja”; 

Ważną rolę w dotarciu do odbiorców odgrywa strona internetowa i profil 

społecznościowy na Facebooku. Znajduje się tam m.in. link do katalogu księgozbioru, 

aktualności z życia biblioteki oraz nowości wydawnicze zakupione w konkretnych 

miesiącach. 

W 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku Wyżnym przeciętne 

zatrudnienie wynosiło 3,25 etatu: 

1 etat – dyrektor 

1 etat – bibliotekarz Krościenko Wyżne 

1 etat – bibliotekarz filia Pustyny 

¼ etatu – główny księgowy 

Zatrudnienie utrzymało się na tym samym poziomie co w 2018 r. 

Przychody w roku obrotowym 2019 wynosiły ogółem: 277 909,28 zł 

w tym: 

 Dotacja z budżetu gminy 270 000,00 zł 

 Dotacja z Biblioteki Narodowej 4 600,00 zł 

 Dotacja z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 2 450,00 zł 

 Inne przychody operacyjne (dary książek) 785,00 zł 

 Przychody finansowe – odsetki bankowe 74,28 zł 

Koszty działalności biblioteki: 

 
 

Plan na 2019 r. 
w zł 

Wykonanie do 
31.12.2019 r. 

w zł 

 Koszty działalności 277 135,00 277 116,01 

1. Amortyzacja   

2. Zużycie materiałów i energii 51 679,00 51 673,52 

 Zakup materiałów i wyposażenia 27 259,00 27 258,23 

 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych  
i książek 

19 540,00 19 539,93 

 Zakup energii 4 880,00 4 875,36 

3. Usługi obce 15 674,00 15 663,21 

 Zakup usług pozostałych 11 489,00 11 480,07 

 Usługi przeglądu i konserwacji 966,00 965,06 
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3. Działalność Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji i Krościenku 

Wyżnym  

Informacje ogólne o jednostce: 

 Celem Ośrodka jest prowadzenie i propagowanie działań o charakterze 

sportowym i rekreacyjnym wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, upowszechnianie 

i rozwój kultury fizycznej, organizowanie zawodów, oraz promocja sportowego stylu 

życia. Statut Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zobowiązuje kierownika Ośrodka 

m.in. do współdziałania z klubami, stowarzyszeniami i związkami sportowymi oraz 

do koordynowania działań sportowych i rekreacyjnych na terenie gminy (Rozdział II, 

§7 pkt 7 i 12). W związku z powyższym kierownik GOSiR jest członkiem: Gminnego 

Klubu Sportowy ”Wisłok” Krościenko Wyżne, Stowarzyszenia Aktywnej Promocji 

Sportu i Kultury „APSiK” w Krościenku Wyżnym i Klubu Tenisa Stołowego 

w Krościenku Wyżnym. GOSiR w miarę posiadanych środków finansowych 

utrzymuje, szkoli oraz zabezpiecza warunki do udziału w zawodach sportowych 

zespoły młodzieżowe ww. klubów przekazane do Ośrodka na podstawie odrębnych 

umów. GOSiR na bieżąco współpracuje odpowiednimi związkami sportowymi, 

jednostkami organizacyjnymi, władzami gminy oraz jednostkami OSP w Pustynach 

i Krościenku Wyżnym. 

 

Działalność GOSiR w 2019 r. 

Turnieje oraz zawody sportowe i rekreacyjne zorganizowane przy GOSiR w 2019 r. 

1) 19 stycznia – Turniej Piłki Nożnej Żaków (rocznik 2009 - 2010) pod Patronatem 

Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne; 

2) 26 stycznia - XX Turniej Halowej Piłki Nożnej Młodzików (rocznik 2006 i młodsi) 

o Puchar Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja; 

3) 2 lutego – Turniej Piłki Nożnej Skrzatów (rocznik 2011 - 2012) pod Patronatem 

Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne; 

4) 9 lutego – Turniej Piłki Nożnej Oldbojów pod Patronatem Wójta Gminy 

i Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko Wyżne; 

5) 16 lutego – Turniej Piłki Nożnej Juniorów Młodszych pod Patronatem Gminnego 

 Prowizje i opłaty bankowe 668,00 667,50 

 Opłaty z tytułu zakupu usług 
telekomunikacyjnych  

2 551,00 2 550,58 

4. Podatki i opłaty 1 514,00 1 513,49 

 Różne opłaty i składki 1 514,00 1 513,49 

5. Wynagrodzenia 168 485,00 168 484,50 

 Wynagrodzenia osobowe pracowników 164 679,00 164 678,50 

 Wynagrodzenia bezosobowe pracowników 3 806,00 3 806,00 

6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na 
rzecz pracowników 

39 259,00 39 257,91 

7. Pozostałe koszty rodzajowe 524,00 523,38 

 Podróże służbowe krajowe 524,00 523,38 
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Klubu Sportowego Wisłok Krościenko Wyżne; 

6) 16 marca – Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego pod Patronatem Wójta Gminy 

Krościenko Wyżne; 

7) 30 marca - Eliminacje Międzywojewódzkie do Drużynowych Mistrzostw Polski 

Młodzików, Kadetów i Juniorów w Tenisie Stołowym; 

8) 18 maja - Turniej Piłki Nożnej Sędziów Piłkarskich; 

9) 26 maja– I Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie Krościenko Wyżne pn. „Dobrze 

Cię Widzieć”; 

10) 9 czerwca - IV Bieg „Powitanie Lata - Sport, Rodzina i Ja” odbywający się pod 

Patronatem Wójta Gminy Krościenko Wyżne; 

11) 12 czerwca - Turniej Piłki Nożnej Żaków (rocznik 2009-2010) i Skrzatów ( rocznik 

2011-2012); 

12) 30 czerwca - Mieszkańcy Krościenka na północ od rzeki Wisłok kontra mieszkańcy 

na południe od rzeki - zabawa sportowa pod Patronatem Wójta Gminy 

i Przewodniczącego Rady Gminy Krościenko, 

13) 2 lipca – Turniej Piłki Nożnej (rocznik 2003 i młodsi); 

14) 3 lipca - Turniej Piłki Nożnej (rocznik 2006 i młodsi); 

15) 9 lipca - Turniej Dwójek Koszykówki; 

16) 16 lipca - Indywidualny Turniej w Badmintona; 

17) 30 lipca - Turniej Dwójek w Piłce Siatkowej; 

18) 6 sierpnia – „Boulowe Lato” Turniej Gry w Kule; 

19) 13 sierpnia - Turniej Dwójek Ringo; 

20) 16 sierpnia- Turniej Dzikich Drużyn Unihokeja; 

21) 25 sierpnia– „Dycha Siekiernika” bieg na 10 km, „Marsz Siekiernika” Nordic 

Walking na 5 km, „Siekierniczek” bieg na 5 km oraz biegi dzieci i młodzieży; 

22) maj-październik - Indywidualny i Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego; 

23) 7 września – I Grand Prix Podkarpacia Kadetów w Tenisie Stołowym pod 

Patronatem Radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego Dariusza Sobieraja; 

24) Turniej Piłki Nożnej Żaków (rocznik 2009-2010) i Skrzatów (rocznik 2011-2012); 

25) 5 października – Międzynarodowe Zawody w Działaniach Ratowniczych pod 

Patronatem Wójta Gminy Krościenko Wyżne; 

26) 7 grudnia - Powiatowy Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego; 

27) 14 grudnia - Halowy Turniej Piłki Siatkowej Amatorów. 

 

Turniej „wyjazdowe”, w których udział wzięły drużyny młodzieżowe GOSiR 

1) 20 stycznia - Halowy Turniej Piłki Nożnej Orlików w Korczynie (rocznik 2007 – 

2008); 

2) 3 lutego – Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków w Korczynie (rocznik 2009-2010); 

3) 25 lutego – Halowy Turniej Piłki Nożnej Skrzatów w Korczynie (rocznik 2011-

2012 ); 

4) 27 marca – eliminacje do Finału Wojewódzkiego turnieju ,,Z Podwórka na 

Stadion o Puchar Tymbarku” „PROFBUD Arena Cup” w Krośnie; 

5) 4 kwietnia – Finał Wojewódzki turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar 



59 

 

Tymbarku” – Tarnobrzeg; 

6) 11 maja – Turniej Piłki Nożnej w Osobnicy (rocznik 2011 i młodsi); 

7) 22 czerwca - Turniej Piłki Nożnej w Brzozowie (rocznik 2011 i młodsi); 

8) 27 czerwca– Finał Pucharu Ligi Orlika w Krośnie; 

9) 25 października – powiatowe eliminacje turnieju ,,Z Podwórka na Stadion 

o Puchar Tymbarku” rocznik 2012 – 2013 w Posadzie Górnej; 

10) 30 listopada – Turniej Piłki Nożnej w Krośnie Profud Arena Cup rocz. 2008-2009 

11) 3 grudnia - powiatowe eliminacje turnieju ,,Z Podwórka na Stadion o Puchar 

Tymbarku” rocznik 20121– 2012 w Krośnie; 

12) 6 grudnia – Mikołajkowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Żaków w Korczynie 

(rocznik 2009-2010). 

 

Sekcje sportowe prowadzone przez GOSiR w 2019 r.: 

1) piłka nożna: Skrzaty, Żacy, Młodziki ( 2 drużyny), Juniorzy Młodsi ( 2 drużyny); 

2) lekkoatletyka; 

3) tenis stołowy. 

 

Informacja finansowa 

W 2019 r. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji realizował zadania w oparciu  

o przyznany budżet w wysokości 360 400,00 zł. Otrzymany budżet był o 43 400,00 zł 

wyższy niż w roku poprzednim. 

Łącznie wydatki budżetowe zamknęły się w kwocie 360 354,91 zł, Do budżetu 

została zwrócona niewykorzystana kwota w wysokości 45,09 zł. 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji uzyskał dochody w wysokości 

8 319,61 zł. Uzyskane dochody były mniejsze o kwotę 1 142,37 zł niż w roku 

poprzednim. 

Wykonanie wydatków za 2019 r. przedstawia się następująco: 

1) Zużycie materiałów i energii – 45 645,76 zł, w tym: 

2) Usługi obce – 60 284,84 zł, w tym: 

3) Podatki i opłaty – 7 264,83 zł , w tym: 

4) Wynagrodzenia – 195 537,04 zł , w tym: 

a) wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę – 142 252,24 zł: 

b) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 r. – 8 725,80 zł, 

c) wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia – 40 450,00 zł: 

d) wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło (wałowanie boiska sportowego) – 

810,00 zł, 

e) ekwiwalenty sędziowskie – 3 299,00 zł, 

5) Ubezpieczenia społeczne – 35 255,54 zł ,  

6) Pozostałe koszty rodzajowe – 16 366,90 zł,  

 

Koszty sekcji sportowych GOSiR 

za rok 2018 

Koszty sekcji sportowych GOSiR 

za rok 2019 
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Sekcja piłki nożnej – 54 417,02 zł Sekcja piłki nożnej – 44 593,12 zł 

Sekcja tenisa stołowego – 22 501,15 zł Sekcja tenisa stołowego – 19 812,58 zł 

Sekcja lekkoatletyki – 21 973,56 zł Sekcja lekkoatletyki – 18 962,04 zł 

 

Stan zatrudnienia w GOSiR 

2019 r. 2018 r. 

Kierownik : 

- do 30 czerwca 3/4 etatu 

- od 1 lipca pełny etat 

Główna księgowa : 

- do 30 września 3/8 etatu 

- od 1 października 1/2 etatu 

Pracownik gospodarczy : 

- od 1 stycznia do 31 marca 

3/4 etatu 

- od 1 kwietnia do 

31 grudnia – cały etat 

Sprzątacza: 5/8 etatu 

Trener piłki nożnej: od 1 lutego 

1/8 etatu 

Umowa 

o pracę 

Kierownik - 3/4 etatu 

Główna księgowa – 3/8 etatu 

Pracownik gospodarczy: 

- od 1 stycznia do 31 marca 

3/4 etatu 

- od 1 kwietnia do 

31 października – cały etat 

- od 1 listopada do 31 grudnia 

3/4 etatu 

Sprzątaczka: 5/8 etatu 

Umowa 

o pracę 

- Pięciu trenerów sekcji 

sportowych, 

- jedna osoba wykonująca 

zadania służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Umowa 

zlecenie 

Siedmiu trenerów sekcji 

sportowych 

- jedna osoba wykonująca 

zadania służby bezpieczeństwa 

i higieny pracy 

Umowa 

zlecenie 

- jedna osoba (konferansjer) Umowa 

o dzieło 

- jedna osoba (wałowanie 

stadionu) 

Umowa 

o dzieło 

 

5. Inne informacje – zaplecze sportowe GOSiR 

W ośrodku znajduje się świetlica sportowo – rekreacyjna, oferująca 

zainteresowanym gry planszowe, szachy, warcaby oraz gry zręcznościowe 

"piłkarzyki" i "cymrbegaj". Świetlica posiada telewizję cyfrową dzięki której młodzież 

może oglądać relację z różnych imprez i zawodów sportowych. Odpowiednią jakość 

programu i dźwięku zapewnia 42 calowy telewizor plazmowy. Świetlica jest 

doskonałym miejscem dla dzieci i młodzieży z naszej gminy, chcących spędzić 

ciekawie i bezpiecznie popołudnie z przyjaciółmi. Świetlica jest czynna od 

poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 22.00. 

W tych samych godzinach w budynku GOSiR działa profesjonalna siłownia. 

Z opłat zwolnieni są sportowcy należący do sekcji GOSiR i zawodnicy/zawodniczki 

trenujący w klubach sportowych działających na terenie gminy Krościenko Wyżne 

oraz uczniowie w ramach zajęć i fakultetów z wychowania fizycznego. Osoby 
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zainteresowane taką formą treningu mogą również korzystać z siłowni zewnętrznej 

Ośrodka, która jest bezpłatna i ogólnodostępna przez 7 dni w tygodniu. 

Przy GOSiR znajduje się również kompleks boisk sportowych "orlik", na 

którym od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 do godz. 22.00 zajęcia prowadzi 

Animator Sportu. Z orlika korzystają również uczniowie naszych szkół podczas zajęć 

wychowania fizycznego. Orlik udostępniony jest również w soboty i niedziele 

podczas trwania meczów ligowych drużyn piłkarskich oraz podczas imprez sportowo 

rekreacyjnych organizowanych przy GOSiR. Dodatkowo z dniem 1 sierpnia 2019 r. 

ww. zaplecze GOSiR zostało również udostępnione w każdą sobotę od godz. 10.00 do 

godz. 16.00  
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VIII. Bezpieczeństwo publiczne 
 

1. Ochrona przeciwpożarowa   

Zasady wykonywania ochrony przeciwpożarowej regulują przepisy ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2019 r., poz. 1372 

z późn. zm.). 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub 

innym miejscowym zagrożeniem poprzez: 

1) zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub 

innego miejscowego zagrożenia; 

2) zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego 

miejscowego zagrożenia; 

3) prowadzenie działań ratowniczych. 

Według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 

pkt 14) zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest 

zadaniem własnym Gminy.  

W Gminie funkcjonują dwie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:  

OSP Krościenko Wyżne i OSP Pustyny, które są włączone do Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) . 

Zarówno OSP Krościenko Wyżne, jak i OSP Pustyny posiadają strażnice 

w bardzo dobrym stanie technicznym. Strażnica OSP Pustyny wybudowana została 

w 2012 r., natomiast strażnicę OSP Krościenko Wyżne przebudowano w 2014 r. 

Obydwie jednostki dysponują dobrym wyposażeniem, które w znacznej części 

stanowi mienie Gminy, zakupione dla tych OSP.  

Zgodnie z art. 32 ust. 2 ww. ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty 

wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej tych OSP 

ponosi Gmina Krościenko Wyżne.  

Gmina pokrywa także koszty: 

1) bezpłatnego umundurowania członków OSP; 

2) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków OSP i młodzieżowych 

drużyn pożarniczych, które funkcjonują w jednostkach w Krościenku Wyżnym 

i w Pustynach;  

3) okresowych badań lekarskich dla strażaków OSP biorących bezpośredni udział 

w działaniach ratowniczych; 

4) wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP, którzy uczestniczyli 

w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub gminę; wysokość ekwiwalentu, który 

obecnie wynosi 15,00 zł za godzinę udziału strażaka w działaniu ratowniczym 

i 5,00 zł za godzinę udziału strażaka w szkoleniu pożarniczym, ustaliła Rada 

Gminy Krościenko Wyżne uchwałą Nr VII/46/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. 
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W 2019 r. Gmina Krościenko Wyżne 

udzieliła dotacji celowej dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej Krościenko Wyżne, w kwocie 

350 000,00 zł, z przeznaczeniem na 

dofinansowanie zakupu średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego. Ponadto Gmina 

otrzymała dofinansowanie ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości na zakup 

ratowniczego zestawu pneumatycznego dla OSP Krościenko Wyżne. Kwota 

dofinansowania tegoż zestawu wyniosła 15 169,57 zł, natomiast wkład własny gminy 

stanowił kwotę 155,00 zł.   

W 2019 r. wszystkie koszty utrzymania jednostek OSP w Gminie Krościenko 

Wyżne, łącznie z przekazaną dotacją na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego 

wyniosły: 495 352,37 zł.  

 

2. Współpraca z Policją 

Według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 7 ust. 1 

pkt 4) zaspokajanie potrzeb wspólnoty w zakresie porządku publicznego 

i bezpieczeństwa obywateli jest zadaniem własnym Gminy.  

W 2015 r. Gmina Krościenko Wyżne przekazała Policji, z przeznaczeniem na 

tzw. „punkt przyjęć dzielnicowych” wyposażone pomieszczenie w dawnym budynku 

GRN w Krościenku Wyżnym przy ul. Południowej, gdzie funkcjonariusz Komendy 

Miejskiej Policji w Krośnie pełni w określonym czasie dyżury.  

Komendant Miejski Policji w Krośnie każdego roku informuje Wójta Gminy 

Krościenko Wyżne o stanie bezpieczeństwa i porządku w Gminie Krościenko Wyżne 

w formie pisemnej Analizy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w ruchu 

drogowym na drogach publicznych, strefach zamieszkania, strefach ruchu na terenie 

Miasta-Powiatu Krosno i Powiatu Krośnieńskiego. 

 

3. Obrona Cywilna 

Zasady funkcjonowania obrony cywilnej w Polsce regulują przepisy ustawy 

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.). 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń 

użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 

poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków. 

Realizacją zadań obrony cywilnej w Gminie kieruje i koordynuje Wójt Gminy 

Krościenko Wyżne, który jest terenowym organem obrony cywilnej – Szefem Obrony 

Cywilnej Gminy. Zadania Gminy w zakresie obrony cywilnej, które są zadaniami 

zleconymi administracji rządowej, a także sposób ich realizacji, określają organy 
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nadrzędne, tj. Starosta – Szef Obrony Cywilnej Powiatu, Wojewoda – Szef Obrony 

Cywilnej Województwa i Szef Obrony Cywilnej Kraju. Gmina posiada aktualny Plan 

Obrony Cywilnej sporządzony w 2014 r. w uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim – 

Szefem Obrony Cywilnej Powiatu.  

W ramach realizacji zadań obrony cywilnej Wójt Gminy Krościenko Wyżne – 

Szef Obrony Cywilnej: 

a) ustalił zarządzeniem Nr III/167/2012 z dnia 15 marca 2012 r. organizację i zasady 

działania tzw. „systemu wykrywania i alarmowania” na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne i utworzył formację obrony cywilnej do zabezpieczenia 

działania tego systemu. System ma zapewniać na terenie Gminy Krościenko 

Wyżne, w stanach nadzwyczajnych i w wyższych stanach gotowości obronnej 

państwa, wykrywanie zagrożeń, a także ostrzeganie i alarmowanie ludności 

zagrożonej oraz informowanie o sposobach postępowania; 

b) ustalił zarządzeniem Nr III/168/2012 z dnia 15 marca 2012 r. organizację i zasady 

działania tzw. „systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach” na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne. System ma zapewniać na potrzeby zarządzania kryzysowego 

uzyskiwanie oraz wymianę informacji o zbliżaniu się lub wystąpieniu 

niebezpieczeństwa dla zdrowia i życia ludności Gminy Krościenko Wyżne lub 

istotnego zagrożenia dla środowiska naturalnego, związanego ze skażeniami 

i zakażeniami, wystąpieniem klęsk żywiołowych, awarii obiektów technicznych, 

katastrof w transporcie, osuwisk i pożarów albo innych podobnie 

niebezpiecznych zdarzeń, a w wypadku wystąpienia takiego zagrożenia - 

ostrzeganie i alarmowanie ludności zagrożonej oraz uruchamianie odpowiednich 

działań interwencyjnych; 

c) utworzył w Gminie Krościenko Wyżne zarządzeniem Nr IV/108/2015 z dnia 

27 sierpnia 2015 r. formację obrony cywilnej do zadań ogólnych; zadaniem 

formacji jest wykonywania zadań ogólnych obrony cywilnej oraz czynności 

pomocniczych, wspierających inne służby i instytucje przy wykonywaniu zadań: 

 obsługa środków zaciemnienia, 

 doraźne grzebanie zmarłych, 

 pierwsza pomoc medyczna, 

 doraźna pomoc przy przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefie 

dotkniętej klęską żywiołową. 

W 2018 r. Wójt Gminy Krościenko Wyżne utworzył w budynku Urzędu Gminy 

Krościenko Wyżne magazyn dla sprzętu obrony cywilnej powierzonego Gminie przez 

Wojewodę Podkarpackiego – Szefa Obrony Cywilnej.  

Magazyn obrony cywilnej pełni również funkcję gminnego magazynu 

przeciwpowodziowego, którego utrzymywanie i wyposażenie jest zadaniem 

własnym Gminy.  

Na wyposażeniu gminnego magazynu przeciwpowodziowego obecnie 

znajdują się: 

 worki polipropylenowe - 380 szt.; 

 plandeka polipropylenowa (150 g/m2 ,wym. 8 x 12 m) – 1 szt.; 
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 linka pleciona polipropylenowa (gr. 6 mm, długość 50 mb) – 1 szt. ; 

 taśma ostrzegawcza biało-czerwona (75 mm x 100 mb) – 1 szt. 

Magazyn jest na bieżąco doposażany w materiały i sprzęt potrzebny na 

wypadek powodzi i innych sytuacji kryzysowych.  

 

4. Zarządzanie kryzysowe 

Zasady realizacji zarządzania kryzysowego określają przepisy ustawy z dnia 

26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 r., poz. 1398 z późn. zm.). 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej 

będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na 

zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi 

kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia 

sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów 

i infrastruktury krytycznej. 

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne jest Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Do jego zadań należy: 

1) kierowanie monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem 

skutków zagrożeń na terenie Gminy; 

2) realizacja zadań z zakresu planowania cywilnego, w tym: 

a) realizacja zaleceń do gminnego planu zarządzania kryzysowego, 

b) opracowywanie i przedkładanie staroście do zatwierdzenia gminnego 

planu zarządzania kryzysowego; 

3) zarządzanie, organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów 

z zakresu zarządzania kryzysowego; 

4) wykonywanie przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego 

funkcjonowania Gminy; 

5) zapobieganie, przeciwdziałanie i usuwanie skutków zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym; 

6) współdziałanie z Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie 

przeciwdziałania, zapobiegania i usuwania skutków zdarzeń o charakterze 

terrorystycznym; 

7) organizacja i realizacja zadań z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. 

W Gminie funkcjonuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, jako organ 

pomocniczy Wójta w zapewnieniu wykonywania zadań zarządzania kryzysowego, 

powołany zarządzeniem Nr II/499/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 

18 listopada 2010 r. w sprawie powołania, określenia składu, organizacji oraz trybu 

pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gminie Krościenko Wyżne, 

zmienionym zarządzeniem Nr III/191/2012 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 

24 maja 2012 r. oraz zarządzeniem Nr IV/414/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. 

i zarządzeniem V/52/2019 z dnia 8 marca 2019 r. 
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Zadania Zespołu: 

1) ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne oraz prognozowanie tych zagrożeń; 

2) przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Wójtowi Gminy 

Krościenko Wyżne wniosków dotyczących wykonania, zmiany lub zaniechania 

działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego; 

3) przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych 

z zagrożeniami; 

4) opiniowanie gminnego planu zarządzania kryzysowego. 

 

Skład Zespołu: 

1) Przewodniczący Zespołu – Wójt Gminy Krościenko Wyżne, 

2) Członkowie Zespołu: 

a) Zastępca Wójta Gminy Krościenko Wyżne, 

b) Sekretarz Gminy Krościenko Wyżne, 

c) Skarbnik Gminy Krościenko Wyżne, 

d) Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, 

e) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym, 

f) Przedstawiciel Komendanta Miejskiego Policji w Krośnie, 

g) Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, 

h) Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Pustynach, 

i) Komendant Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 

w Krościenku Wyżnym, 

j) Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy 

Krościenko Wyżne, 

k) Pracownik Urzędu Gminy Krościenko Wyżne prowadzący sprawy 

w zakresie zarządzania kryzysowego - sekretarz Zespołu.  

W Urzędzie Gminy Krościenko Wyżne działa Gminne Centrum Zarządzania 

Kryzysowego, które Wójt Gminy Krościenko Wyżne utworzył zarządzeniem 

Nr II/500/10 Wójta Gminy Krościenko Wyżne z dnia 18 listopada 2010 r. w sprawie 

utworzenia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zmienionym 

zarządzeniem Nr III/190/2012 z dnia 24 maja 2012 r. i zarządzeniem Nr V/53/2019 

z dnia 8 marca 2019 r. jako komórka organizacyjna Urzędu uruchamiana w Urzędzie 

Gminy w czasie sytuacji kryzysowej. Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego 

uruchamiane jest na czas niezbędny do opanowania kryzysu, do wykonywania 

następujących zadań:  

1) całodobowe alarmowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania 

Kryzysowego w Krościenku Wyżnym; 

2) pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na 

potrzeby zarządzania kryzysowego;  

3) współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego innych organów 

administracji publicznej; 
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4) nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz 

systemu wczesnego ostrzegania ludności; 

5) współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska; 

6) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, 

poszukiwawcze i humanitarne; 

7) dokumentowanie podejmowanych czynności; 

8) realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej 

państwa. 

 

Gmina posiada aktualny Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego, opracowany 

w 2018 r. Plan określa potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić i stworzyć sytuację 

kryzysową w Gminie Krościenko Wyżne oraz przedstawia możliwości systemowego, 

efektywnego i skoordynowanego reagowania Wójta Gminy na takie zdarzenia. Plan 

zatwierdzony został 19 grudnia 2018 r. przez Starostę Krośnieńskiego. 

W 2019 r. Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego miał możliwość 

uczestniczyć w ćwiczeniach obronnych. Zgodnie z Planem szkolenia obronnego 

województwa podkarpackiego na 2019 r. oraz Zarządzeniem Nr V/104/2019 Wójta 

Gminy Krościenko Wyżne z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Krościenko 

Wyżne w dniach 25 oraz 26 września 2019 r. odbyło się gminne ćwiczenie obronne, 

którego tematem było „Sprawdzenie przyjętych rozwiązań w ramach przygotowań 

obronnych oraz doskonaleniu procedur kierowania wybranymi obszarami 

przygotowań obronnych” pod kryptonimem „WRZESIEŃ 2019”. Kierownikiem 

ćwiczenia był Wójt Gminy - Mateusz Liput natomiast Szefem Sztabu ćwiczenia był 

Zastępca Wójta Gminy - Jan Omachel. Zadania realizowane były w dwóch etapach.  

Pierwszy etap ćwiczenia obronnego obejmował uruchomienie i praktyczne 

rozwinięcie Stałego Dyżuru Wójta Gminy Krościenko Wyżne. Rozpoczął się w dniu 

25 września 2019 r. o godzinie 7:00. Następnie odbyło się wprowadzenie do ćwiczenia, 

na którym zostały poruszone tematy, dotyczące między innymi: bezpieczeństwa 

narodowego, zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, gotowości obronnej 

państwa, realizacji zadań operacyjnych przez organy administracji oraz 

odpowiedzialności prawnej kierowników jednostek w zakresie informacji niejawnych. 

W spotkaniu tym uczestniczyli kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz 

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego w Krościenku Wyżnym, któremu 

przewodniczył Wójt Gminy Krościenko Wyżne. Po szczegółowym wprowadzeniu 

odbyło się posiedzenie GZZK i kierowników jednostek. Przeprowadzono grę 

obronną, podczas której dokonano oceny zaistniałej sytuacji oraz przedstawiono 

propozycje dotyczące realizacji zadań operacyjnych wybranych z Planu Operacyjnego 

Funkcjonowania Gminy Krościenko Wyżne w warunkach zewnętrznego zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Zebranie zakończyło się, krótkim 

podsumowaniem oraz zapoznaniem uczestników z kolejnym dniem ćwiczeń.  

Drugi etap ćwiczenia obronnego odbył się w czwartek 26 września 2019 r. 

Obejmował przeprowadzenie trzech epizodów praktycznych: 
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 Epizod praktyczny nr 1 dotyczył treningu Stałego Dyżuru Wójta Gminy, który 

realizował zadania określone założeniem do ćwiczenia. 

 Epizod praktyczny nr 2 obejmował trening doręczania dokumentów powołania 

w trybie Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej na terenie Gminy Krościenko 

Wyżne. W tą część zadania zaangażowana została również Komenda Miejska 

Policji w Krośnie, która eskortowała kurierów podczas akcji. 

 Epizod praktyczny nr 3 to przeprowadzona ewakuacja z budynków: 

 budynku, w którym znajduje się Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej oraz Dom Ludowy w Krościenku Wyżnym. 

 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Krościenku Wyżnym. 

Powodem, dla którego przeprowadzono ewakuację był anonimowy telefon 

z informacją o podłożonym ładunku wybuchowym. W tą część ćwiczenia zostały 

zaangażowane następujące służby: Komenda Miejska Policji w Krośnie, która 

sprawdziła budynki pod względem zlokalizowania ładunków wybuchowych; 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie; Ochotnicza Straż Pożarna 

w Krościenku Wyżnym; Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach, na czele z Panem 

Krzysztofem Podkulem Komendantem Gminnym Związku Ochotniczych Straży 

Pożarnych RP w Krościenku Wyżnym, które zabezpieczyły teren wokół budynku oraz 

sprawdziły go pod względem zlokalizowania ładunku wybuchowego. Dodatkowo 

nasze ochotnicze straże pożarne miały za zadanie zadbać o zabezpieczenie medyczne 

podczas prowadzonych ewakuacji. Po dokładnej kontroli budynków oraz 

przylegających do nich terenów, stwierdzono, że żadne niebezpieczeństwo nie 

występuje. Dzieci mogły powrócić do pomieszczeń, a pracownicy do swojej pracy. 

Całe ćwiczenie zakończyło się podsumowaniem, które odbyło się w sali remizy 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym, na którym Szef Sztabu ćwiczenia 

Jan Omachel dokonał oceny wszystkich działań podjętych podczas prowadzonych 

dwudniowych ćwiczeń. 
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IX. Realizacja programów, strategii, 

planów 
 

1. Strategia Rozwoju Gminy 

Strategia Rozwoju Gminy Krościenko Wyżne do roku 2025 jest dokumentem 

kierunkowym, swoistą mapą drogową, stanowiącą podstawę do podejmowania 

skoordynowanych działań przez wszystkich partnerów społecznych Gminy. 

Pozwala to na kompleksowe ujęcie zrównoważonego rozwoju Gminy. 

Holistyczne podejście, będące cechą planowania strategicznego powoduje, iż 

realizacja tak określonej strategii jest wspólnym zadaniem władz samorządowych 

i wszystkich parterów społecznych w Gminie. 

Władze Gminy podczas realizowania Strategii wykorzystują operacyjne 

narzędzia planistyczne, pozwalające na podjęcie ostatecznych decyzji.  

Tymi narzędziami władz Gminy są: 

 wieloletnia prognoza finansowa, 

 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 budżet Gminy, 

 konkretne projekty i programy,  

 aplikacje o zewnętrzne źródła dofinansowania, 

 zadania wyznaczane urzędnikom Gminy i jednostkom podległym Gminie. 

 

 Władze Gminy kompleksowo podchodzą do realizacji strategii, koncentrują 

środki na zadaniach skutkujących największymi korzyściami społecznymi, jak 

również weryfikują plany i działania mając na uwadze ich zgodność z zasadami 

zrównoważonego rozwoju.  

 W ubiegłym roku postawiono na otwartą komunikację z mieszkańcami oraz 

rozwijanie współpracy partnerów społecznych, nie zapominając o ciągłym 

monitorowaniu realizacji strategii mając na uwadze jej długoterminowe cele. 

Strategia Rozwoju Gminy Krościenko Wyżne była realizowana w 2019 r.  

w szczególności: 

1) W zakresie bezpieczeństwa życia, zdrowia i mienia: 

Co do ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej oraz ratownictwa poprzez 

współpracę z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostkami 

OSP z terenu gminy wpisanymi do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Na 

uwagę w tym punkcie zasługuje dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-

gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym  w kwocie 350 000 

zł, co w sposób znaczący przyczynia się do zwiększenia możliwości działań 

podejmowanych przez jednostkę. 
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2) W zakresie zasobów technicznych gminy: 

a)  na uwagę zasługuje przede wszystkim 

oddanie do użytku Budynku Użyteczności 

Publicznej w Pustynach wybudowanego w 

latach 2017-2019. Koszt realizacji zadania w 

roku 2019 to 583 500,24 zł, natomiast koszt 

całkowity inwestycji wyniósł: 1 253 616,45 zł., 

W budynku mieszczą się: 

 Filia Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym,   

 Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku Wyżnym, 

 Biuro Sołtysa Sołectwa Pustyny. 

 

W omawianym roku wybudowano 

również parking przy wspomnianym 

budynku którego koszt wyniósł 166 681,92 zł. 

 

 

b) Poprawie w 2019 roku uległa również gminna infrastruktura drogowa  

i oświetlenie uliczne. Do najważniejszych zadań zrealizowanych w tym 

przedmiocie należy zaliczyć: 

 Remont ulicy Parkowej w Krościenku Wyżnym, koszt inwestycji: 

129 953,03 zł 

 W ramach złożonych przez Gminę wniosków o przyznanie dotacji ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na 

finansowanie zadania pn. „Budowa i modernizacja dróg 

dojazdowych do gruntów rolnych” pozyskano dofinansowanie 

i przeprowadzono modernizację dwóch dróg rolniczych. Koszt 

całkowity realizacji inwestycji wyniósł 109 728,05 zł,  

z czego 75 000 zł pochodziło z dotacji. 

 Budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy ul. Brzozowskiej  

i Północnej, zadanie Powiatu Krośnieńskiego, których koszt 

całkowity to 37 069 zł, przy dofinansowaniu Gminy Krościenko 

Wyżne w wysokości 10 000 zł.  

 Zakończono realizację zadania pn. „Budowa sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV 

oświetlenia ulicznego ścieżki pieszo-rowerowej w 

miejscowości Krościenko Wyżne przy ulicy 

Północnej i Mostowej w miejscowości Krościenko 

Wyżne” Koszt w 2019 r. wyniósł 118 280, 96 zł. 

Koszt całkowity inwestycji: 295 888,25 zł. 

c) Realizując cele związane z ochroną powietrza, wynikające z Programu 

Ochrony Środowiska w 2019 r. gmina zakupiła ze środków własnych, 
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czujniki firmy Beskids Instruments, które dzięki innowacyjnym 

rozwiązaniom i technologii, monitorują jakość powietrza. Zostały one 

zamontowane w sześciu lokalizacjach, na terenie Gminy. Czujniki te tworzą 

zintegrowany system informacyjno-pomiarowy składający się  

z opcjonalnego, zewnętrznego ekranu LED, wskaźnikowego urządzenia 

pomiarowego pyłów PM2.5 i PM10, wilgotności oraz temperatury, 

oprogramowania do analizy i prezentacji wyników oraz aplikacji na 

urządzenia mobilne. 

3) W zakresie ładu przestrzennego gminy przystąpiono do sporządzenia 

zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne będącego podstawą do 

opracowywania kolejnych zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania 

Przestrzennego. 

Wyżej wskazane zadania zrealizowane w 2019 zostały podkreślone w bieżącym 

rozdziale, ponieważ w największym stopniu wpisują się w realizację Strategii 

Rozwoju Gminy Krościenko Wyżne. 

Pozostałe działania podejmowane przez organy Gminy Krościenko Wyżne oraz 

jednostki organizacyjne gminy, przedstawione w treści niniejszego raportu 

również w pełni wpisują się w Strategię określoną w załączniku do uchwały 

NR XIII/93/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 stycznia 2016 r.  

 

2. Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi 

Uchwałą NR XL/297/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 

19 października 2018 r. został uchwalony Roczny Program Współpracy Gminy 

Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi 

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 rok. 

Projekt programu był konsultowany z organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzono 

w dniach od 3 do 12 października 2018 r. poprzez opublikowanie na stronie 

internetowej Gminy Krościenko Wyżne „Formularza konsultacji”, który stanowił 

załącznik do Zarządzenia NR IV/511/2018 z dnia 2 października 2018 r. w sprawie 

przeprowadzenia konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Krościenko 

Wyżne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 

ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie na 2019 r. W wyznaczonym terminie nie zgłoszono uwag i zastrzeżeń 

do projektu ww. programu. 

Na terenie Gminy Krościenko w 2019 r. funkcjonowało 10 stowarzyszeń (w tym 

8 stowarzyszeń mających siedzibę w Gminie Krościenko Wyżne): 

1) Stowarzyszenie Kulturalne „Dębina” w Krościenku Wyżnym, 

2) Gminny Klub Sportowy „WISŁOK” Krościenko Wyżne, 

3) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny, 
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4) Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Wisłok” Krościenko Wyżne, 

5) Stowarzyszenie „Zdrowie i Natura” w Krościenku Wyżnym, 

6) Stowarzyszenie Aktywnej Promocji Sportu i Kultury „APSIK” w Krościenku 

Wyżnym, 

7) Ochotnicza Straż Pożarna Krościenko Wyżne, 

8) Ochotnicza Straż Pożarna w Pustynach, 

9) Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Krośnie, 

10) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną 

Koło w Krośnie. 

Współpraca Gminy Krościenko Wyżne w 2019 r. z organizacjami 

pozarządowymi prowadzona była w zakresie wsparcia finansowego i opierała się na 

zasadach pomocniczości i suwerenności stron, partnerstwa, efektywności i jawności.  

Na realizację zadań publicznych w 2019 r. Gmina Krościenko Wyżne, ogłaszała 

otwarte konkursy ofert w zakresie: 

 umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Krościenku Wyżnym; 

 umasowienie sportu i praca z młodzieżą w Pustynach 

 usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych nad osobami, 

które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych 

osób oraz specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób 

z zaburzeniami psychicznymi. 

W każdym konkursie wpłynęło po jednej ofercie. 

W ramach powyższych konkursów Gmina Krościenko Wyżne przyznała 

dotacje celowe na realizację zadań określonych powyżej następującym 

stowarzyszeniom: 

 Gminny Klub Sportowy „WISŁOK” Krościenko Wyżne (przyznana kwota dotacji 

23 000,00 zł), 

 Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” Pustyny w Pustynach (przyznana kwota dotacji 

19 500,00 zł), 

 Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Krośnie (przyznana kwota dotacji 

95 900,00 zł). 

 

3. Program Gospodarki Niskoemisyjnej 

Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krościenko Wyżne został 

zatwierdzony Uchwałą NR XIII/97/2016 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 

27 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, 

Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne. 

W 2019 r. zostały zrealizowane w szczególności następujące zadania 

wynikające z PGN: 

1. Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach 

publicznych i wewnętrznych na terenie Gminy Krościenko Wyżne. 
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2. Budowa dróg o nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych z podbudową 

(ul. Parkowa). 

Instalacja systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych z terenu Miasta 

Krosna i Gminy Krościenko Wyżne 

 

4. Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Krościenku Wyżnym (realizacja zadań z zakresu pomocy 

społecznej) 

Informacja ogólna, działalność merytoryczna, sytuacja kadrowa 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym jest jednostką 

organizacyjną Gminy Krościenko Wyżne. Zajmuje się prowadzeniem postępowań 

w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń ustawowych, realizuje zadania 

wynikające z rządowych programów bądź innych norm prawnych, wykonuje pracę 

socjalną, analizuje i ocenia zjawiska rodzące zapotrzebowanie na świadczenia 

z pomocy społecznej, rozwija różne formy pomocy w ramach potrzeb mieszkańców, 

a także zajmuje się realizacją innych zadań zleconych przez gminę.  

Ośrodek działa w szczególności na podstawie: 

1) Uchwały Nr II/15/95 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 28 marca 1995 r. 

w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku 

Wyżnym, 

2) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym 

stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIV/101/2016 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym, 

3) właściwych ustaw i przepisów wykonawczych do poszczególnych 

realizowanych zadań, 

4) przepisów o samorządzie gminnym i pracownikach samorządowych, 

5) ustawy o finansach publicznych i rachunkowości, 

6) przepisów prawa pracy, 

7) kodeksu postępowania administracyjnego, 

8) regulaminu organizacyjnego, 

9) zarządzeń wewnętrznych, 

10) instrukcji kancelaryjnej, 

11) innych przepisów prawa, które są niezbędne w wykonywaniu zadań. 

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie wynikające w szczególności 

z ustawy o: 

1) pomocy społecznej, świadczeniach rodzinnych, 

2) pomocy osobom uprawnionym do alimentów, 

3) wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

4) przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

5) wychowywaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

6) świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, 
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7) systemie ubezpieczeń społecznych, 

8) ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, 

9) karcie dużej rodziny, 

10) pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, 

11)  wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. 

W realizacji zadań Ośrodek współdziała z organami administracji rządowej 

oraz samorządowej na szczeblu gminy, powiatu i województwa, urzędami, 

instytucjami i organizacjami społecznymi, kościołem katolickim, fundacjami, innymi 

podmiotami realizującymi cele i zadania z zakresu zadań określonych w statucie 

Ośrodka i wynikających z przepisów prawa. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym zatrudnia 

12 osób. Pracuje 10 kobiet i 2 mężczyzn. Z wszystkimi pracownikami zawarte są 

umowy o pracę, 9 osób zatrudnionych jest na pełny etat, natomiast 3 osoby na część 

etatu (10,13 etatu). Ponadto Ośrodek, aby realizować zadania statutowe zatrudnia gro 

osób: 

 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów 

Alkoholowych na umowy zlecenia zatrudniał 12 osób, 

 zawarto również 14 umów zlecenia dotyczących świadczenia jednorazowych 

usług takich jak: transport osób, wigilia dla osób starszych, wesele bez toastu itp., 

 w związku z bieżącą działalnością ośrodka zawarto 12 umów zlecenia ( min. 

obsługa prawna ośrodka, usługi BHP, administrowanie systemami 

informatycznymi w ośrodku, abonament internetowy, na zakup i dostawę 

materiałów biurowych, zakup i dostawę tonerów, usługi telefonii komórkowej, 

brakowanie dokumentacji niearchiwalnej itp.),  

 została zawarta również 1 umowa dotycząca schronienia dla osób bezdomnych, - 

zawarto także 1 umowę i 1 porozumienie dotyczące wydawania gorącego posiłku 

dla dzieci,  

 zawarto 2 umowy dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie (1 umowa na 

prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych i 1 umowa dotycząca 

przeprowadzenia szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

uczniów szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym). 

 

Analiza wydatków za 2019 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2019 r. na całą swoją działalność 

wydatkował: 8 469 729,80 zł. 

Kwotę powyższą przeznaczono na następujące zadania: 

a) pomoc społeczną wraz z kosztami obsługi – 1 005 075,92 zł, 

b) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 6 000,00 zł, 

c) świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz zasiłek dla opiekuna, składki 

zdrowotne i społeczne wraz z kosztami obsługi świadczeń na kwotę - 

2 069 928,15 zł,  

d) obsługę Karty Dużej Rodziny – 798,09 zł, 
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e) świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” wraz z kosztami obsługi - 

4 968 510,80 zł 

f) na świadczenie „Dobry Start” wraz z kosztami obsługi wydatkowano – 

236 530,00 zł, 

g) przeciwdziałanie alkoholizmowi – 86 688,29 zł, 

h) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej – działalność asystenta rodziny – 

22 757,69 zł, 

i) koszty przebywania dzieci w rodzinach zastępczych – 51 656,71 zł, 

j) koszty obsługi w sprawie wydanych decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej dla osób tego pozbawionych – 380,00 zł, 

k) dokonano zwrotu dotacji z lat ubiegłych w kwocie - 21 404,15 zł.  

 

Pomoc społeczna 

W ramach pomocy społecznej w 2019 r. ogółem z terenu naszej Gminy zostało 

objętych 146 rodzin różnymi formami wsparcia przy liczbie osób w rodzinie 

314 w tym 18 rodzin zostało objętych wyłącznie pracą socjalną (30 osób), zaś pomocą 

finansową, usługową i rzeczową objęto 128 rodzin przy liczbie osób w rodzinach 284. 

 Osoby korzystające z pomocy społecznej otrzymały następujące formy 

wsparcia: 

1) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 24 osób pobierających zasiłek 

stały na kwotę 12 454,48 zł – wypłacono 234 należne składki. W całości 

dofinansowane z budżetu centralnego  

2) Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre 

świadczenia rodzinne w kwocie 8 827,35 zł dla 10 świadczeniobiorców (7 osób 

pobierających świadczenie pielęgnacyjne, 1 osoba pobierająca zasiłek dla 

opiekunów, 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy). – środki w całości 

dofinansowane z budżetu centralnego. 

3) Wypłacano dla 33 osób zasiłek stały na ten cel przeznaczono 167 438,12 zł - środki 

w całości dofinansowane z budżetu centralnego. Ponadto 270,53 zł zostało 

przekazane do budżetu centralnego jako zwrot wydatku z lat ubiegłych. 

4) Wypłacono dla 56 rodzin zasiłek okresowy na ten cel przeznaczono 125 019,83 zł. 

- środki w całości dofinansowane z budżetu centralnego. 

5) Zasiłek celowy – został wypłacony dla 41 rodzin na kwotę 20 341,43 zł, w tym 

wypłacono dla 3 rodzin zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych 

w wyniku zdarzenia losowego – sfinansowano ze środków własnych gminy. 

6) Wypłacono dla 20 rodzin specjalny zasiłek celowy na tą formę wsparcia 

przeznaczono 5 712,48 zł - w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub 

rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, może być 

przyznany specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi - sfinansowano 

ze środków własnych gminy. 

7) Zasiłek celowy w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 

biorcami tego zasiłku było 94 rodziny przy liczbie 218 osób w rodzinach, na ten 
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cel przeznaczyliśmy 65 000,00 zł w tym z dotacji celowej budżetu państwa 

61 624,00 zł oraz ze środków własnych gminy 3 376,00 zł.  

8) Dożywialiśmy 29 dzieci z terenu naszej gminy uczęszczających do PSP Krościenko 

Wyżne i SP Zalesie. Ogółem koszt dożywiania w 2019 r. wyniósł 12 366,80 zł - 

wydatek w całości sfinansowano ze środków własnych gminy. 

9) Dla 4 osób świadczono usługi opiekuńcze, w ciągu roku na ten cel przeznaczono 

26 628,00 zł. Realizatorem tego zadania był PCK Oddział Krosno, cena za 1 godz. 

wyniosła 21,00 zł, wykonano 1268 godzin usług. Wysokość odpłatności za usługi 

opiekuńcze ustalana jest w drodze Uchwały Rady Gminy i jest zależna od sytuacji 

materialnej podopiecznego - wydatek w całości sfinansowano ze środków 

własnych gminy. 

10) W roku 2019 - 5 osób (2 osoby dorosłe oraz 3 dzieci) skorzystało ze 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na 

ten cel przeznaczono 42 580,00 zł, w tym dla dzieci wydatkowano 24 804,00 zł 

(zrealizowano 954 godz. usług), a dla osób dorosłych przeznaczono 17 776,00 zł 

(wykonano 808 godz. usług). Realizatorem tego zadania również był PCK oddział 

Krosno, cena za 1 godz. usługi za dziecko wynosiła 26,00 zł, a za osobę dorosłą 

22,00 zł. Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane są w ramach zadań 

zleconych. Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze dokonywane są 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 

2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. 

11) Kolejnym realizowanym świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej jest 

wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki. 

Świadczenie to wypłacane jest na podstawie postanowienia sądu dla opiekuna 

prawnego sprawującego opiekę nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. 

Wysokość wynagrodzenia przyznaje sąd, ale wypłaca gmina ze środków 

przekazywanych z budżetu państwa. Ośrodek Pomocy Społecznej powyższe 

wynagrodzenie wypłaca jedynie wtedy, gdy posiada środki finansowe w danym 

miesiącu z budżetu centralnego, w 2019 r. wypłacano wynagrodzenie dla dwóch 

opiekunów sprawujących opiekę nad osobą ubezwłasnowolnioną na kwotę 

3 600,00 zł oraz wydatkowano kwotę 54,00 zł na obsługę świadczeń. 

12) Domy Pomocy Społecznej – w 2019 r. cztery osoby z terenu gminy przebywały 

w całodobowych placówkach. Łączny koszt przeznaczony na pobyt w domach 

pomocy społecznej wyniósł 52 658,19 zł. – wydatek został pokryty w całości 

z budżetu gminy. 

13) Osoby nieposiadające uprawnienia do korzystania z bezpłatnych świadczeń 

opieki zdrowotnej mogą starać się o wydanie decyzji potwierdzającej prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych na okres do 

90 dni. W roku 2019 wydano w tej sprawie 39 decyzje administracyjne w tym 

(3 decyzje uchylające, 2 wycofujące 1 zmieniająca). Za prowadzenie postępowań 

administracyjnych ww. sprawie GOPS otrzymał z budżetu centralnego kwotę 

380,00 zł. 
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Kolejnym realizowanym zadaniem GOPS-u jest prowadzenie postepowań 

z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna 

oraz świadczenia ,,Za życiem”.  

Powyższe świadczenia są zadaniami zleconymi, a więc środki na realizację tych 

zadań pochodzą w większości z budżetu państwa. Na realizację tych zadań 

wydatkowano 2 066 058,48 zł (1 994 321,10 zł – zadania zlecone i 71 737,38 zł – zadania 

własne). W powyższej kwocie mieszczą się: 

1. Świadczenia rodzinne: 

1) zasiłek rodzinny w 2019 r. – zasiłki rodzinne zostały przyznane dla 232 rodzin 

i wypłacone na łączną kwotę 513 440,63 zł. Zasiłek został wypłacony zarówno 

w pełnej wysokości jak i wysokości pomniejszonej zgodnie z zasadą złotówka 

za złotówkę. 

2) dodatki do zasiłku rodzinnego: rodzinom uprawnionym do zasiłku rodzinnego 

przysługują jednorazowe lub okresowe dodatki, związane z określoną sytuacją 

życiową.  

a) dodatek z tytułu urodzenia dziecka w 2019 r. otrzymało 20 rodzin na łączną 

kwotę 19 432,04 zł.  

b) dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 

wychowawczego przyznano 22 rodzinom i wypłacono na łączną kwotę 

63 485,50 zł. 

c)  dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługiwał 

6 rodzinom. Ogółem wypłacono dodatek na kwotę 14 875,00 zł. 

d)  dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 

przysługiwał 53 rodzinom i został wypłacony ogółem na łączną kwotę 

61 792,13 zł.  

e) dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 

został wypłacony na łączną kwotę 29 439,97 zł dla 28 rodzin. 

f) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługiwał 149 rodzinom 

(280 dzieci) w łącznej kwocie 24 227,07 zł. 

g)  dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem 

zamieszkania na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do 

miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły wydatkowano kwotę 

41 764,59 zł dla 77 rodzin (107 dzieci) i był on wypłacony w pełnej 

wysokości, a także w wysokości pomniejszonej zgodnie z zasadą złotówka 

za złotówkę), natomiast na pokrycie wydatków związanych 

z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły 

(internat) wydatkowano kwotę 678,00 zł dla 3 rodzin (3 dzieci).  

3) Świadczenie rodzicielskie w 2019 r. pobierało 21 rodzin na łączną kwotę 

132 514,50 zł. 

4) Świadczenia opiekuńcze: 

a) Zasiłek pielęgnacyjny w roku 2019 pobierało 140 rodzin (143 osoby) na 

łączną kwotę 310 398,06 zł. 
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b) Świadczenie pielęgnacyjne w 2019 r. wypłacono dla 31 rodzin w kwocie 

476 005,44 zł.  

c) Specjalny zasiłek opiekuńczy na ten cel została wydatkowana kwota 

24 812,00 zł dla 5 rodzin. 

5) Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekunów. 

Na ten cel została wydatkowana kwota w wysokości 86 212,77 zł.  

6) Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka w 2019 r. wypłacono dla 

43 rodzin na kwotę 43 000,00 zł.  

7) Świadczenia nienależnie pobrane: Osoby, które nienależnie pobrały 

świadczenia rodzinne jak i świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

zobowiązane są do ich zwrotu, łącznie z ustawowymi odsetkami.  

a)  Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: W 2019 r. odzyskano kwotę 

1 957,64 zł plus ustawowe odsetki w wysokości 374,07 zł – był to zwrot 

świadczeń wypłaconych w ubiegłych latach i został odprowadzony na 

rachunek dochodów budżetu wojewody.  

b) Nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego w 2019 r. 

odzyskano kwotę 1 200,00 zł plus ustawowe odsetki w wysokości 

1 084,73 zł – był to zwrot świadczeń wypłaconych w ubiegłych latach 

i został odprowadzony na rachunek dochodów budżetu wojewody.  

c)  Nadpłacone składki na ubezpieczenie społeczne w 2019 r. odzyskano 

kwotę w wysokości 341,24 zł. - był to zwrot składek opłaconych w ubiegłym 

roku. 

2. Zasiłek dla opiekuna - wysokość zasiłku w 2019 r. wyniosła 620,00 zł miesięcznie 

i został on wypłacony na łączną kwotę 6 200,00 zł dla 3 osób. 

3. Świadczenie „za życiem” w 2019 r. świadczenie to zostało wypłacone w wysokości 

4 000,00 zł dla 1 rodziny. 

4. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - świadczenia z funduszu 

alimentacyjnego przysługiwały 13 rodzinom na 22 osoby uprawnione (dzieci) 

i zostały wypłacone w wysokości 85 840,00 zł. 

5. Wydatki na koszty obsługi w 2019 r. wyniosły 122 983,10 zł., w tym zlecone:  

 56 203,40 zł, własne: 66 779,70 zł. 

6. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych - w 2019 r. dłużnicy zwrócili 

kwotę z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej 

wysokości 16 084,86 zł wraz z ustawowymi odsetkami. Kwotę tę stanowią: 

a) 12 512,99 zł - 60% i ustawowe odsetki- zostało przekazane na dochody budżetu 

państwa, 

b) 3 571,87 zł - 40% - przekazane zostało na dochody własne gminy wierzyciela 

(kwota ta stanowi dochód własny gminy) 

W 2019 r. wypłacono wierzycielom świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

na łączną kwotę 85 840,00 zł. Wyegzekwowano od dłużników w latach 2008-2019 

kwotę 181 808,22 zł (w tym należność główna – 142 758,29 odsetki – 39 049,93 zł). 

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłat świadczeń z funduszu 
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alimentacyjnego dla osób uprawnionych na dzień 31 grudnia 2019 r. (okres od 2008 r. 

do 31 grudnia 2019 r.) wyniosło 815 187,83 zł (należność główna bez odsetek 

i z uwzględnieniem umorzeń za okres od 1 października 2008 r. do 31 grudnia 2019 r. 

oraz należności wyegzekwowanych od dłużników). Dokonane umorzenia z funduszu 

alimentacyjnego w łącznej wysokości 4 500,00 zł były spowodowane śmiercią 

2 dłużników alimentacyjnych. 

 

Rządowy program dla rodzin wielodzietnych – KARTA DUŻEJ RODZINY 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest realizatorem ogólnopolskiej KDR. 

Karta wydawana jest niezależnie od dochodów jakie posiada dana rodzina i co 

najważniejsze również wydawana jest ona bezpłatnie, a jedynie wydanie duplikatu 

podlega opłacie. Od stycznia 2019 r. o KDR mogą starać się również rodzice, którzy 

kiedykolwiek mieli na utrzymaniu przynajmniej troje dzieci. W 2019 r. zamówiono 

267 kart (w tym 2 duplikaty i 18 elektronicznych) dla 123 rodzin. Na realizację ww. 

programu w 2019 r. otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 950,00 zł 

z czego wykorzystano 798,09 zł Niewykorzystana część dotacji w wysokości 151,91 zł 

została zwrócona do budżetu państwa.  

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

Z programu „Rodzina 500 plus” skorzystało w 2019 r. łącznie 642 rodzin. 

Realizacja świadczenia wychowawczego stanowi zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej, a co za tym idzie środki na jego wykonanie pochodzą 

z budżetu państwa. W 2019 r. na realizację powyższego zadania przeznaczono 

4 968 510,80 zł, z czego 4 902 928,29 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń 

wychowawczych, zaś kwotę 65 582,51 zł przeznaczono na koszty obsługi, związane 

z realizacją zadania. W 2019 r. był zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat 

ubiegłych. Zwrot ten dotyczył 4 rodzin. Łączna wysokość do zwrotu za lata ubiegłe 

wyniosła 16 175,94 zł (w tym 1 675,94 zł odsetek). 

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START 

Realizacja świadczenia dobry start stanowi zadanie zlecone z zakresu 

administracji rządowej. Na to zadanie przeznaczono kwotę 237 150,00 zł, z czego 

228 900,00 zł przeznaczono na wypłaty świadczeń, zaś kwotę 7 630,00 zł przeznaczono 

na koszty obsługi związane z realizacją zadania. W 2019 r. złożono łącznie 

515 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (w tym 234 wnioski 

złożono w formie elektronicznej). Świadczenie dobry start otrzymało łącznie: 

763 beneficjentów (w tym 761 świadczeniobiorców to osoby (dzieci) uczące się do 

ukończenia 20 roku życia, oraz dwie osoby uczące się, legitymujące się orzeczeniem 

o niepełnoprawności do ukończenia 24 roku życia). 

 

WYCHOWANIE W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIE 

ALKOHOLIZMOWI  

Zadanie powyższe realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w ramach przyjętego przez Radę Gminy - Gminnego Program Profilaktyki 
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok, który uchwalony został 

Uchwałą Nr III/16/2018 Rady Gminy Krościenko Wyżne w dniu 28 grudnia 2018 r.  

Środki finansowe na realizację powyższego zadania pochodziły z opłat za 

korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Na realizację zadań 

w 2019 r. przeznaczono kwotę 86 688,29 zł., która wydatkowana została na poniższe 

zadania: 

1. W ramach zadania „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej 

i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu” zrealizowano następujące 

działania: 

1) Prowadzono Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, gdzie udzielano pomocy 

osobom uzależnionym, współuzależnionym, DDA, ich rodzinom, a także 

osobom dotkniętym przemocą oraz podejrzanym o stosowanie przemocy 

w rodzinie. Na funkcjonowanie Punktu wydatkowano kwotę 4 081,50 zł, 

opłacano specjalistę psychoterapii uzależnień. Punkt czynny był 3 x w m-cu po 

2 h dziennie przez 12 m-cy w okresie od stycznia do grudnia 2019 r. Z usług 

w Punkcie skorzystało 17 osób, którym udzielono 88 porad. 

2) Prowadzono Punkt Porad Prawnych przez adwokata, na którego 

wynagrodzenie przeznaczano kwotę 1 920,55 zł. Z Punktu Porad Prawnych 

skorzystali mieszkańcy Gminy. Punkt działał od stycznia do grudnia 2019 r., 

1 raz w miesiącu - po 2 godz. dziennie. W ww. okresie udzielono 38 porad dla 

24 osób z zakresu różnych dziedzin prawa (niektóre osoby pojawiły się dwa 

razy).  

3) Przeznaczono środki finansowe na 6 posiedzeń Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 4 881,50 zł członków 

Komisji Rozpatrzono 22 wnioski dotyczące osób nadużywających alkoholu 

(11 nowych spraw, 11 spraw kontynuowano z lat ubiegłych) z czego 6 spraw 

zostało skierowanych do Sądu Rejonowego w Krośnie. Dodatkowo skierowano 

11 wniosków do lekarzy biegłych w celu stwierdzenia stopnia uzależnienia od 

alkoholu. Ponadto na działalność GKRPA wydatkowano kwotę 1 247,40 zł, 

z której zakupiono materiały biurowe, znaczki pocztowe oraz zaproszenia 

i przelewy bankowe. GKRPA przeprowadziła z 14 osobami rozmowy 

interwencyjno – motywujące oraz wydała 20 postanowień pozytywnych 

w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady gminy. 

W miesiącu wrześniu 2019 r. przesłano do „Dębiny” materiały dotyczące 

profilaktyki alkoholowej. Każdego roku w lokalnej prasie umieszczane są plany 

dyżurów działających na terenie Gminy punktów specjalistycznego wsparcia 

oraz godziny otwarcia placówek dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. 

Jednocześnie informuję, iż na stronie GOPS znajdują się informacje na temat np. 

„Alkoholizm a przemoc w rodzinie”, „Jak żyć i postępować z osobą 

uzależnioną”, „Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym” i inne oraz 

informator zawierający całą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, w tym profilaktykę alkoholową. 



81 

 

4) Dofinansowano wynagrodzenie pracownika do obsługi GKRPA w łącznej 

wysokości 8 400,00 zł (refundacji części wynagrodzenia dokonano od m-ca 

stycznia do grudnia 2019 r.), a także pokryto koszty szkolenia członków 

Komisji, członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i nauczycieli z PSP w Krościenku Wyżnym w wysokości 

2 133,50 zł.  

5) Prowadzono Konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i rodzin 

z terenu Gminy Krościenko Wyżne przez psychologa, na którego 

wynagrodzenie przeznaczano kwotę 2 881,00 zł. Z konsultacji skorzystali 

mieszkańcy Gminy, w szczególności dzieci i młodzież. Punkt działał od 

stycznia do grudnia 2019 r. , 1 raz w miesiącu - po 4 godz. dziennie. W ww. 

okresie udzielono 45 porad dla 8 osób (niektóre osoby pojawiły się kilka razy). 

2. W ramach zadania „Udzielanie rodzinom, w których występują problemy 

alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed 

przemocą w rodzinie” zrealizowano następujące działania: 

1) W ciągu roku dofinansowano różne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z terenu Gminy: 

a) w dniach od 18 - 24.02.2019 r. dofinansowano zimowisko dochodzące, 

w którym udział wzięło 40 uczestników i wydatkowano kwotę 1 299,19 zł, 

b) letni obóz harcerski w Karwieńskich Błotach (woj. pomorskie) odbył się 

w dniach od 10-24.07.2019 r. i wzięło w nim udział 20 dzieci. Obóz 

dofinansowano w wysokości 3 000,00 zł. 

2) Dofinansowano Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego – na ten cel przeznaczono 

kwotę 292,50 zł (zakupiono puchary oraz dyplomy dla uczestników turnieju). 

Turniej tenisa odbył się w dniu 17 marca 2019 r. na hali sportowej w ramach 

eliminacji do Powiatowej Olimpiady Tenisa Stołowego. W turnieju mogli 

uczestniczyć wszyscy chętni niezrzeszeni od trzech lat w sekcji tenisa 

stołowego w klubach sportowych. Zakupione puchary i dyplomy zostały 

wręczone 41 osobom. 

3) Finansowano zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla dzieci i młodzieży 

poprzez: 

a) prowadzenie i działalność Świetlicy Młodzieżowej w Krościenku Wyżnym 

na którą przeznaczono kwotę 6 802,93 zł (w tym: wynagrodzenie opiekuna 

świetlicy wraz z pochodnymi 5 825,86 zł oraz wyposażenie 977,07 zł). 

Zajęcia świetlicowe odbywały się dwa razy w tygodniu po 2 godz. dziennie 

w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. oraz od września do grudnia 

2019 r. Ze świetlicy korzystało średnio 6 dzieci (czasami było 10 lub 

11 dzieci). Zakupiono także materiały biurowe, plastyczne, gry niezbędne 

do prowadzenia zajęć świetlicowych oraz wyposażenie świetlicy. W trakcie 

zajęć prowadzono pogadanki profilaktyczne, 

b) prowadzenie zajęć muzycznych, na które przeznaczono kwotę 5 721,25 zł 

(pokryto wynagrodzenie instruktora zajęć w kwocie 4 121,00 zł oraz 

zakupiono puzon w kwocie 1 600,25 zł). Zajęcia były przeznaczone dla 
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uczniów i absolwentów Publicznego Gimnazjum i odbywały się 

w poniedziałki i piątki w liczbie 3 godz. tygodniowo w okresie trwania roku 

szkolnego. Na zajęcia uczęszczało średnio 10 osób. W trakcie zajęć 

prowadzono pogadanki profilaktyczne, 

c) prowadzenie w Szkole Podstawowej zajęć szachowych i warcabowych 

w każdą środę przez 2 godz. dziennie (przez okres trwania roku szkolnego) 

uczęszczało w nich średnio 19 młodych szachistów i warcabistów, 

wydatkowano kwotę 2 923,99 zł (w tym: wynagrodzenie instruktora wraz 

z pochodnymi 2 625,74 zł oraz zakupiono nagrody na organizowany 

VI Gminny Turniej Szachowy o Laur Dziecka 298,25 zł – puchary, dyplomy 

i medale oraz drobne nagrody rzeczowe). W trakcie zajęć prowadzono 

pogadanki profilaktyczne, 

d) prowadzenie Klubu Młodzieżowego w Pustynach. Na to zadanie 

przeznaczono kwotę 8 726,37 zł (w tym: wynagrodzenie opiekuna 

w wysokości 3 675,00 zł, wynagrodzenie instruktora zajęć rękodzielniczych 

wraz z pochodnymi w wysokości 738,45 zł oraz wyposażenie klubu 

w kwocie 4 312,92 zł – stoły, krzesła, biurko, regały oraz materiały biurowe 

i plastyczne). Zajęcia odbywały się w każdą środę w godzinach 

popołudniowych, od stycznia do grudnia w wymiarze 3 godz. tygodniowo 

(przez okres trwania roku szkolnego). Z klubu skorzystało średnio 23 dzieci. 

Ponadto w ramach prowadzonego klubu zakupiono wyposażenie oraz 

materiały plastyczne niezbędne do funkcjonowania placówki. W trakcie 

zajęć prowadzono pogadanki profilaktyczne, 

4) W dniach 31.05 – 01.06.2019 r. odbyła się wycieczka integracyjna do 

Zakopanego. W wycieczce tej uczestniczyło ok. 37 uczniów i wydatkowano 

kwotę 800,25 zł z przeznaczeniem na transport. 

 

3. W ramach zadania „Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych 

i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz 

dożywiania dzieci uczęszczających w pozalekcyjnych programach opiekuńczo–

wychowawczych i socjoterapeutycznych” zrealizowano następujące działania: 

1) Promowano kampanię „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, na ten cel została 

przeznaczona kwota 615,00 zł. Otrzymane materiały zostały przekazane do 

wykorzystania przez nauczycieli i pedagogów w placówkach oświatowych.  

2) Finansowano programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej w Krościenku 

Wyżnym. Na to zadanie przeznaczono kwotę 2 220,25 zł. Programy 

profilaktyczne przeprowadzone zostały w dniu 21 października 2019 r. 

w następującej tematyce: 

 klasy od I do II szkoły podstawowej pn. „Słowa mają znaczenie’’ (5 klas), 

 klasy IV szkoły podstawowej pn. „Jak mówić by nie ranić” (2 klasy), 

 klasy VII szkoły podstawowej pn. „Powiedz STOP hejtowi” (2 klasy). 
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W programach profilaktycznych uczestniczyło ok. 100 uczniów. Ponadto 

zrealizowano program profilaktyczny dla chętnych rodziców pn. „Hejt i mowa 

nienawiści” oraz program dla nauczycieli pn. „System reagowania na przemoc 

werbalną w szkole”. 

3) Dofinansowano spotkania integracyjne, tj.: 

a) „Wigilię integracyjną” dla mieszkańców Gminy, która odbyła się w dniu 

19 grudnia 2019 r. W spotkaniu nawiązującym do staropolskich tradycji 

wzięło udział ok. 200 osób, którymi byli zarówno mieszkańcy Krościenka 

Wyżnego jak i Pustyn, w tym osoby uzależnione, współuzależnione, 

niepełnosprawne i starsze. Na to zadanie przeznaczono kwotę 6 912,25 zł. 

b) dofinansowano imprezę integracyjną „Opłatek młodzieżowy” Za kwotę 

997,87 zł zakupiono artykuły żywnościowe. Impreza integracyjna odbyła 

się 28 grudnia 2019 r. i została przygotowana przez młodzież KSM. 

W zabawie udział wzięło ok. 200 osób. 

c) w dniu 26 maja 2019 r. odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy w Gminie 

Krościenko Wyżne pod hasłem „Dobrze Cię Widzieć”, na który 

przeznaczono kwotę 676,18 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów 

żywnościowych. 

4) Dofinansowano działania profilaktyczne o charakterze sportowym, tj.: 

a) w dniu 9 czerwca 2019 r. dofinansowano imprezę sportową pn. „IV Bieg – 

Powitanie Lata”, na którą zakupiono 250 medali, które zostały rozdane 

wśród dzieci biorących udział w zawodach sportowych. Wydatkowano na 

ten cel kwotę 997,50 zł. 

b) w dniu 25 sierpnia 2019 r. dofinansowano imprezę biegową pn. XIII Bieg 

„Dycha Siekiernika”, na którą zakupiono nagrody rzeczowe (piłki, tablice 

do koszykówki, badminton) i wręczono uczestnikom (175 dzieci) biegów. 

Wydatkowano na ten cel kwotę 800,79 zł. 

c) prowadzono zajęcia rekreacyjno – rehabilitacyjnych dla osób starszych, 

które odbywały się w okresie od lutego do maja 2019 r. oraz od września 

do grudnia 2019 r., jedną godzinę tygodniowo. W zajęciach uczestniczyło 

średnio 14 osób i wydatkowano kwotę 1 561,25 zł z przeznaczeniem na 

wynagrodzenie dla rehabilitanta. W trakcie zajęć prowadzono pogadanki 

profilaktyczne, 

d) prowadzono zajęcia sportowo – rekreacyjne w formie aerobiku, w okresach 

od stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2019 r. Zajęcia 

odbywały się zarówno w sali OSP Pustyny, jak i sali OSP Krościenko 

Wyżne, - 2 godz. tygodniowo, gdzie uczestniczyło średnio 21 osób. Na to 

zdanie przeznaczono kwotę 5 041,00 zł. W trakcie zajęć prowadzono 

pogadanki profilaktyczne, 

5) Dofinansowano wycieczki integracyjne dla mieszkańców Gminy, tj.: 

a) w dniu 20 stycznia 2019 r. odbyła się wycieczka do Głowienki, na którą 

wydatkowano kwotę 410,65 zł z przeznaczeniem na transport dla 25 osób,  
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b) w dniu 06 października 2019 r. odbyła się wycieczka mieszkańców gminy 

do Boguchwały, gdzie wydatkowano kwotę 540,25 zł z przeznaczeniem na 

transport dla 55 osób,  

c) w dniu 24 sierpnia 2019 r. dofinansowano wyjazd mieszkańców Gminy na 

spotkanie pn. „X Podkarpackie Wesele Bez Toastu” do Miejsca Piastowego. 

Udział wzięło ok. 5 osób z terenu Gminy Krościenko Wyżne 

i wydatkowano kwotę 398,46 zł (zakupiono artykuły spożywcze), 

d) w dniu 18 września 2019 r. zorganizowano dla osób starszych wycieczkę do 

Brzozowa. Na zadanie to została wydatkowana kwota 836,50 zł 

z przeznaczeniem na transport oraz bilety wstępu. 

6) Zakupiono na potrzeby Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym gry 

i zabawki dla dzieci na kwotę 3 000,24 zł. 

7) Dofinansowano w dniu 15 grudnia 2019 r. wyjazd 22 harcerzy do Rzeszowa na 

uroczyste przekazanie „Betlejemskiego Światła Pokoju”. Na realizację tego 

zadania przeznaczono na transport kwotę 700,25 zł. 

8)  Zorganizowano również „Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych”, za 

które pokryto środki finansowe w wysokości 790,00 zł. W szkoleniu udział 

wzięło 12 przedstawicieli z 5 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. 

9)  Wspierano również kampanie edukacyjne, tj.: 

a) dofinansowano lokalna kampanię edukacyjną pod nazwą „O krok od 

Ocalenia” – uzależnienie od alkoholu i jego wpływ na życie rodzinne w dniu 

24 lutego 2019 r. W kampanii mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy 

i wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, 

b) w dniu 12 maja 2019 r. dofinansowano w kwocie 1 500,00 zł kampanię 

edukacyjną pt.: „I Gminne Dyktando Ortograficzne – Krościeńska Walka 

z Bykami”. 

4. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych 

w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela 

publicznego. W ramach zadania zrealizowano następujące działania: 

1) Gminna Komisja w ramach działań kontrolnych przeprowadziła łącznie 

10 kontroli podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia na sprzedaż 

alkoholu, w zakresie przestrzegania wszystkich warunków sprzedaży 

zamieszczonych w ustawie, zezwoleniu i innych aktach prawnych dotyczących 

handlu alkoholem, 

2) Nie składano wniosków do Sądu o odebranie zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych. 

 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE 

Zadanie powyższe realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w ramach przyjętego przez Radę Gminy - Gminnego Program Przeciwdziałania 

Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Krościenko Wyżne na 

lata 2016-2022, który uchwalony został Uchwałą Nr XX/140/2016 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne w dniu 21 października 2016 r.  
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W celu realizacji powyższego zadania na terenie gminy powołany został Zespół 

Interdyscyplinarny, który działa przy GOPS Krościenko Wyżne i tworzy lokalną 

koalicję specjalistów z różnych dziedzin współpracujących w celu rozwiązywania 

problemów przemocy domowej w rodzinach. W ramach Zespołu działają grupy 

robocze, których przedstawiciele pracują z rodziną. W sytuacjach podejrzenia 

wystąpienia przemocy w rodzinie stosowana jest procedura „ Niebieskie Karty”. 

W 2019 r. Zespół Interdyscyplinarny zbierał się czterokrotnie, zachowując jego 

ustawowy termin. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele: 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ochrony zdrowia, komendy miejskiej policji, 

GKRPA, oświaty, organizacji pozarządowej i kuratorzy sądowi. W roku 2019 incydent 

przemocy odnotowano w 35 rodzinach; w 18 przypadkach było to zdarzenie 

jednorazowe, natomiast w 17 rodzinach wielokrotnie sporządzana była „Niebieska 

Karta-A”. Osoby dotknięte przemocą w rodzinie to w przeważającej mierze kobiety – 

27 osób; 8 z nich są osobami starszymi oraz 7 osobami niepełnosprawnymi.6 mężczyzn 

zostało poszkodowanych przemocą, w tym 1 z nich to osoba niepełnosprawna oraz 

3 osoby starsze. Odnotowaliśmy również 2 dzieci dotkniętych przemocą domową. 

Wobec 35 osób doświadczających przemocy w rodzinie podejmowano 

następujące działania: diagnozowano sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, udzielano kompleksowych 

informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej, o formach pomocy dzieciom doznającym 

przemocy w rodzinie oraz o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, 

prowadzono rozmowy na temat konsekwencji doświadczania przemocy w rodzinie, 

świadczono pracę socjalnej w każdej rodzinie objętej nadzorem grupy roboczej, w tym 

pracownicy socjalni i dzielnicowy odbywali cykliczne wizyty w środowisku 

monitorujące sytuację rodziny, prowadzono rozmowy wspierające, mobilizowano 

osoby do skorzystania z placówek udzielających wsparcia osobom doświadczającym 

przemocy, przekazywano ulotki oraz broszury o tematyce zjawiska przemocy 

w rodzinie, przekazywano osobom harmonogramy przyjęć w: Punkcie Porad 

Psychologicznych, w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym oraz w Punkcie Porad 

Prawnych, sporządzano wnioski do Sądu o wgląd w sytuację dzieci. Pracownicy 

socjalni przeprowadzali wywiady środowiskowe celem zawnioskowania o pomoc 

finansową dla rodziny/osoby.  

Z dokumentacji zgromadzonej w ramach pracy Zespołu wynika, że 34 osoby 

były podejrzewane, że stosują przemoc w rodzinie: w tym odnotowano 32 mężczyzn 

podejrzewanych, że stosują przemoc w rodzinie oraz 2 kobiety. Zatem wobec 34 osób 

podejrzewanych o stosowanie przemocy w rodzinie podejmowano następujące 

działania: świadczono pracę socjalną w każdej rodzinie objętej nadzorem grupy 

roboczej, w tym cykliczne wizyty w środowisku monitorujące sytuację rodziny. 

Przeprowadzano rozmowy wspierające. Informowano oraz mobilizowano do 

psychologicznego, prawnego poradnictwa specjalistycznego, zarówno na terenie 

gminy Krościenko Wyżne, jak i na terenie powiatu oraz województwa.  
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Informowano o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy domowej. 

Przekazywano osobom harmonogramy przyjęć w Punkcie Porad Psychologicznych, 

w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym oraz w Punkcie Porad Prawnych. 

Przekazywano ulotki, broszury o tematyce zjawiska przemocy w rodzinie. 

Sporządzano wnioski do GKRPA w stosunku do osób nadużywających alkoholu. 

Motywowanie osób do podjęcia leczenia odwykowego. Motywowanie osób do 

skorzystania z programu korekcyjno – edukacyjnego organizowanego w PCPR 

Krośnie. 

Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy to przemoc 

fizyczna oraz przemoc psychiczna / emocjonalna. 

W 2019 r. sporządzono 37 kwestionariuszy „Niebieskich Kart - A”; 

35 sporządzonych przez policję, 1 przez pracownika socjalnego, a także 1 przez 

GKRPA. 

Ogólnie pracowało 35 grup roboczych, które realizowały procedurę „ 

Niebieskich Kart”, również z lat poprzednich, natomiast w roku 2019 zostało 

utworzonych 18 grup roboczych. 

W 2019 r. sporządzono 34 formularze „Niebieskiej Karty -C”, formularzy 

„Niebieskiej Karty - D” sporządzono 27. 

W 23 sprawach zakończono procedurę „Niebieskie Karty”; w 21 rodzinach ze 

względu na ustanie przemocy i zrealizowanie indywidualnego planu pomocy, 

natomiast w 2 rodzinach ze względu na brak zasadności podejmowania działań. 

W takcie roku przekazano do Prokuratury 5 zawiadomień o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa, natomiast 4 wnioski o wgląd w sytuacje dzieci w rodzinie 

do Sądu Rejonowego w Krośnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

W każdej rodzinie objętej nadzorem Zespołu Interdyscyplinarnego pracownicy 

socjalni świadczyli pracę socjalną, w tym cykliczne wizyty w środowisku 

monitorujące sytuację rodziny. Łącznie objęliśmy 76 osób tą formą wsparcia, w tym 

33 osoby dorosłe doświadczające przemocy, 34 osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

bądź podejrzewane o jej stosowanie, 7 osób, które były świadkami przemocy 

w rodzinie, a także 2 dzieci doświadczające przemocy w rodzinie. W świadczenie 

pomocy socjalnej i prawnej zaangażowane były również osoby będące 

przedstawicielami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

PCPR -u Krosno, Ośrodka Zdrowia w Krościenku Wyżnym, placówek oświatowych. 

Sytuacja dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową była monitorowana przez 

pedagogów Publicznej Szkoły Podstawowej w Krościenku Wyżnym oraz Szkoły 

Podstawowej w Zalesiu. Informowaliśmy o możliwościach skorzystania ze wsparcia 

psychologicznego, prawnego, poradnictwa specjalistycznego, sporządzaliśmy 

wnioski do sądu informujące o sytuacji dzieci. Dwanaście rodzin, w których przemoc 

wystąpiła otrzymało pomoc finansową tutejszego Ośrodka. 

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie 

otrzymały od członków Zespołu informacje na temat instytucji udzielających pomocy 

rodzinom uwikłanym w problem przemocy domowej, natomiast osoby, wobec 
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których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie były informowane 

o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy domowej. 

 Na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

przeznaczono kwotę 6 000,00 zł. Wydatki te przeznaczyliśmy na: 

1) Prowadzenie Punktu Porad Psychologicznych. 

Punkt Porad Psychologicznych świadczył pomoc osobom oraz rodzinom 

dotkniętym przemocą. . Skorzystało z niego 51 osób. którym psycholog udzielił 

indywidualnych porad. Na prowadzenie punktu przeznaczono 3 840,00 zł.  

2) Prelekcje dla dzieci uczęszczających do tutejszych szkół. 

W dniu 22-23 października 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Krościenku Wyżnym przeprowadzono 9 warsztatów pod nazwą „ Słowa mają 

znaczenie,” „Jak mówić by nie ranić”, oraz warsztaty pod nazwą „Powiedz STOP 

hejtowi”. Z tej formy wsparcia skorzystało około 150 uczniów. Na realizację wyżej 

wymienionego zadania wydatkowano kwotę 1 530,00 zł.  

3) Na obsługę administracyjną przeznaczono kwotę 630,00 zł. 

 

WSPIERANIE RODZINY I PIECZY ZASTĘPCZEJ 

Uchwałą NR XXXI/234/2017 z dnia 27 grudnia 2017 r. został przyjęty Gminny 

Program Wspierania Rodziny w Gminie Krościenko Wyżne na lata 2018 – 2020. 

Program został opracowany na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 

2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 

z późn. zm.). 

Wydatki na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

w 2019 r. opiewały na kwotę 74 414,40 zł. 

Na zatrudnienie asystenta rodziny przeznaczono kwotę 22 757,69 zł. Na ten cel 

pozyskano z budżetu centralnego środki finansowe w kwocie 8 797,00 zł, które 

wykorzystano w całości. Wydatek wkładu własnego gminy na zatrudnienie asystenta 

wyniósł 13 960,69 zł.  

Z ogółu środków na realizację ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej w 2019 r. gmina przeznaczyła kwotę 51 656,71 zł na wydatki związane 

z opieką nad jednym dzieckiem przebywającym w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 

dwójką dzieci umieszczonych w Domu Dziecka oraz jednym dzieckiem 

umieszczonym w placówce wychowawczej.  

Asystent rodziny w 2019 r. pracował z 5 rodzinami z terenu gminy, z czego 

w ciągu roku zakończył pracę z 1 rodziną. Opieką asystenta objętych było 12 dzieci 

oraz 9 osób dorosłych. Wśród 5 rodzin współpracujących z asystentem rodziny 

w ciągu całego 2019 r. najwięcej osób pochodziło z rodzin liczących czworo i więcej 

członków (4 rodziny) oraz jedna rodzina, która liczyła dwóch członków. 

Głównym celem Gminnego Programu Wspierania Rodziny jest wsparcie 

rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-

wychowawczych oraz tworzenie warunków sprzyjających jej prawidłowemu 

funkcjonowaniu. 
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Powyższy cel został zrealizowany poprzez określone w programie cele 

szczegółowe i podjęte działania, których zrealizowanie pomogło rodzinom pokonać 

trudne sytuacje życiowe oraz zmienić ich stosunek do własnej sprawczości, zwiększyć 

ich poczucie wpływu na własne życie. 

1. Cel pierwszy programu dotyczył diagnozowania i analizy przyczyn kryzysów 

rodzinnych poprzez pracę socjalną i badania specjalistyczne, został on 

zrealizowany poprzez: 

a) bieżącą analizę sytuacji rodzin przez pracowników socjalnych, którzy 

w ramach swojej pracy socjalnej w ciągu 2019 r. diagnozowali deficyty 

w pełnieniu ról rodzicielskich, deficyty osobowościowe członków rodzin 

i zaniedbania względem dzieci wśród 5 rodzin z terenu gminy; 

b)  w 2019 r. opieką asystenta nie została objęta żadna nowa rodzina. W stosunku 

zaś do 5 rodzin, współpraca ta była i jest kontynuowana na bazie wywiadów 

z poprzednich lat. 

c) odbycie przez asystenta rodziny 244 wizyt w środowiskach rodzinnych 

w ramach współpracy z rodzinami; 

d) opracowanie przez asystenta rodziny, we współpracy z rodziną 

i pracownikami socjalnymi, 13 planów pracy z rodziną, w tym w przypadku 

1 rodziny dokonano w trakcie roku aktualizacji planu;  

e) dokonywanie przez asystenta rodziny okresowej oceny sytuacji w rodzinie 

w 5 rodzinach objętych współpracą z asystentem. Asystent dokonał 13 ocen 

sytuacji w rodzinie, w przypadku 1 rodziny ocena była dokonana raz w roku, 

ze względu na zakończenie współpracy rodziny z asystentem. Dokonywanie 

okresowej oceny sytuacji w rodzinie przekłada się na lepsze zdiagnozowanie 

problemów nurtujących środowiska rodzinne i dostosowanie planów pomocy 

do konkretnych rodzin. 

2. Cel drugi programu dotyczył zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych 

dziecka i rodziny, który został zrealizowany w następujący sposób: 

a) objęcie dożywianiem 6 uczniów uczęszczających do szkół podstawowych 

z 2 rodzin współpracujących z asystentem rodziny;  

b) monitorowanie sytuacji zdrowotnej dzieci z 5 rodzin współpracujących 

z asystentem poprzez współpracę z placówkami służby zdrowia; 

c) przekazywanie przez asystenta rodziny informacji o możliwości skorzystania 

z pomocy finansowej GOPS, oraz z pomocy rzeczowej w formie artykułów 

żywnościowych pochodzących z Banku Żywności w ramach Programu 

Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego 

z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD, 

z pomocy tej skorzystało 5 rodzin współpracujących z asystentem rodziny. 

3. Cel trzeci programu dotyczył pomocy rodzinom w przezwyciężeniu problemów 

związanych z nieprawidłowym funkcjonowaniem rodzin, który został 

zrealizowany w następujący sposób: 
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a) wzmacnianie roli i funkcji rodziny – prowadzenie przez asystenta rodziny 

rozmów edukacyjnych na temat poprawy relacji pomiędzy poszczególnymi 

członkami rodziny w 5 rodzinach objętych asystenturą; 

b) prowadzenie monitoringu sytuacji rodziny w 3 rodzinach objętych procedurą 

,,Niebieskie Karty” oraz udział asystenta rodziny w posiedzeniach grup 

roboczych oraz posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego;  

c) promowanie przez asystenta rodziny wśród 5 rodzin z terenu gminy, 

prawidłowego modelu rodziny oraz edukowanie rodzin w zakresie 

właściwego wypełniania ról rodzicielskich poprzez przekazywanie informacji 

na temat roli ojca i matki oraz obowiązków wynikających z założenia rodziny, 

przez co rodzice więcej czasu poświęcali dzieciom, zwracali uwagę na ich 

problemy, a także wykazali większe zainteresowanie edukacją oraz rozwojem 

swoich dzieci; 

d) motywowanie dzieci oraz rodziców do rozwijania zainteresowań dzieci, 

podniesienia możliwości ich wszechstronnego rozwoju oraz pożytecznego 

spędzania wolnego czasu w placówkach wsparcia dziennego, położonych na 

terenie gminy. Założenie Programu zostało zrealizowane poprzez częstsze 

korzystanie przez dzieci z placów zabaw, świetlic młodzieżowych, bibliotek, 

zajęć szachowo –warcabowych, funkcjonujących na terenie gminy oraz 

wspólne rodzinne spędzanie wolnego czasu wśród członków 5 rodzin;  

e) wspieranie rodzin w pokonywaniu trudności i barier oraz pomoc w uzyskaniu 

poprawy sytuacji w różnych obszarach funkcjonowania społecznego. Asystent, 

poprzez rozmowy z członkami rodzin wdrażał zmiany w postawach 

życiowych i rodzicielskich wszystkich członków rodzin, motywował do 

odbudowywania więzi oraz relacji rodzinnych w 5 rodzinach objętych 

wsparciem; 

f) wzmacnianie rodziny, pomoc w przełamaniu oporu przed korzystaniem 

z imprez organizowanych na terenie gminy, pobudzanie aktywności społecznej 

wszystkich członków w dążeniu do integracji rodziny ze środowiskiem 

lokalnym oraz właściwego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych 

przy wykorzystaniu zasobów własnych rodzin oraz wsparcia środowiska 

lokalnego, przez co członkowie 5 rodzin wzmocnili swoje więzi rodzinne, brali 

udział w imprezach kulturalno – sportowych organizowanych na terenie 

gminy: „Krościeńskiej Familiadzie”, „Pustyńskich sobótkach”, biegach z okazji 

,,Dnia Siekiernika”, IV biegu na powitanie lata „Sport, rodzina i ja”, Dożynkach 

gminnych, koncertach.  

4. Cel czwarty programu realizowany był poprzez wsparcie rodzin w zakresie 

rozwijania umiejętności opiekuńczo – wychowawczych, poprzez zapewnienie jej 

specjalistycznego poradnictwa oraz pomocy w dostępie do poradni 

specjalistycznych. Został on zrealizowany poprzez:  

a) udzielanie pomocy przez asystenta rodzinom przeżywającym trudności 

w dostępie do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa: psychologicznego, 

psychiatrycznego, terapeutycznego, pedagogicznego oraz lekarskiego. 
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Asystent informował rodziny o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad 

psychologicznych oraz prawnych na terenie gminy. W 2019 r. dwoje dzieci 

z dwóch rodzin uczestniczyło w zajęciach logopedycznych w szkole. Asystent 

rodziny monitorował szczepienia dziecięce wśród członków 1 rodziny oraz 

motywował podopiecznych z 5 rodzin do dbania o zdrowie; 

b) udzielenie pomocy 5 rodzinom, którym asystent okazał wsparcie i przekazywał 

informacje, mające na celu poprawę ich sytuacji życiowej poprzez zdobywanie 

umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego oraz 

racjonalnego gospodarowania domowym budżetem. Udzielał informacji na 

temat wykonywania podstawowych czynności porządkowych zarówno 

w domu, jak i jego otoczeniu. Celem tych działań było dbanie o utrzymanie 

porządku w domach i na podwórkach przez wszystkich członków rodzin;  

c) udzielanie pomocy w rozwiązywaniu problemów socjalnych rodzin oraz 

załatwianiu spraw urzędowych poprzez działania mające na celu 

zmotywowanie rodzin do poprawy swojej sytuacji materialnej (przekazywanie 

ofert pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia, przekazywanie informacji 

o terminach składania dokumentów potrzebnych do otrzymania różnych form 

wsparcia, pomoc w gromadzeniu dokumentów potrzebnych do złożenia 

wniosków itp.). Działania te odzwierciedlają następujące efekty: 

 2 osoby znalazły zatrudnienie; 

 udzielono informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia 

finansowego z GOPS, przez co 5 rodzin otrzymało pomoc finansową; 

 udzielono pomocy 1 rodzinie w napisaniu pisma do Sądu Rodzinnego 

w Krośnie; 

 udzielono pomocy w skompletowaniu dokumentów na stypendium 

szkolne (2 rodziny), zasiłki rodzinne (4 rodziny) oraz fundusz 

alimentacyjny (1 rodzina); 

 2 dzieci z rodzin współpracujących w ciągu roku z asystentem rodziny 

zostało wytypowanych przez GOPS do wypoczynku wakacyjnego; 

d) udzielenie pomocy ze strony asystenta rodziny w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i edukacyjnych z dziećmi, poprzez rozmowy z członkami 

rodzin na temat problemów występujących w rodzinie, dzięki czemu: 

 poprawiły się relacje wśród członków 4 rodzin; 

 dzieci z 3 rodzin poprawiły swoje oceny w szkole, a także zaczęły 

systematycznie brać udział w zajęciach lekcyjnych; 

 z jednym dzieckiem w okresie wakacyjnym powtarzano materiał, dzięki 

czemu uczeń podniósł swój poziom wiedzy w następnej klasie; 

e) współpracę asystenta rodziny z dyrektorami, pedagogami i wychowawcami ze 

szkół w zakresie monitorowania absencji i realizowania obowiązku nauki przez 

dzieci z 3 rodzin; 

f) zmotywowanie 2 rodziców do indywidualnych spotkań z pedagogiem 

szkolnym oraz wychowawcą, aby omówić sytuację szkolną dzieci; 
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g) motywowanie osób z rodzin objętych współpracą z asystentem do 

poszukiwania, podejmowania oraz utrzymania pracy zarobkowej poprzez 

zaangażowanie bezrobotnych członków 4 rodzin w aktywne poszukiwanie 

pracy, przekazanie ofert pracy, kursów i szkoleń oraz wzmocnienie ich 

motywacji do utrzymania posiadanej pracy zarobkowej, a także pomoc 1 osobie 

w napisaniu CV i listu motywacyjnego. 

Asystent rodziny w ramach współpracy pomiędzy instytucjami, mając na 

względzie dobro członków rodzin nawiązał kontakt z: 

a) pracownikami domu dziecka w sprawie 1 rodziny, z której dzieci zostały tam 

umieszczone, brał udział dwa razy w roku w posiedzeniu Zespołu do spraw 

okresowej oceny sytuacji dzieci umieszczonych w placówce; 

b) kuratorami sądowymi w 3 rodzinach objętych kuratelą; 

c) ośrodkami zdrowia w celu sprawdzenia terminowości szczepień dzieci oraz 

kontroli ich stanu zdrowia w 1 rodzinie objętej pomocą; 

d) szkołami, do których uczęszczały dzieci z 2 rodzin współpracujących 

z asystentem; 

e) pedagogami szkolnymi w sprawie 1 rodziny, w której występowały problemy 

wychowawcze z dziećmi. 

5. Cel piąty programu realizowany był poprzez działania związane z niwelowaniem 

barier uniemożliwiających prawidłowe relacje pomiędzy członkami rodzin oraz 

rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinach, w których osiągnięto 

następujące efekty: 

a) poprawiły się relacje pomiędzy małżonkami w 3 rodzinach objętych 

asystenturą rodziny; 

b) poprawiły się relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi w 4 rodzinach 

współpracujących z asystentem rodziny; 

c) członkowie 5 rodzin częściej spędzali wspólnie czas, dzięki czemu chętniej ze 

sobą rozmawiali na temat problemów, które dotykały ich rodzinę. 

6. Cel szósty programu, dotyczący przeciwdziałania marginalizacji i degradacji 

społecznej rodzin poprzez aktywne angażowanie ich w działania ukierunkowane 

na poprawę swojej sytuacji bytowej został zrealizowany poprzez: 

a) prowadzenie przez asystenta rodziny rozmów edukacyjnych dotyczących 

podjęcia terapii i leczenia uzależnień od alkoholu oraz motywowanie do 

kontynuowania terapii przez członków 3 rodzin, w których występuje problem 

nadużywania alkoholu. Członkowie rodzin zostali poinformowani 

o możliwości skorzystania z pomocy, jaką oferuje Punkt Porad 

Psychologicznych, Punkt Konsultacyjno – Informacyjny, Punkt Porad 

Prawnych oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

2 osoby z jednej rodziny spośród rodzin współpracujących z asystentem 

rodziny uczestniczyły w spotkaniach z psychologiem w Punkcie Porad 

Psychologicznych oraz 1 osoba skorzystała z bezpłatnej porady prawnej 

w Punkcie Porad Prawnych w GOPS Krościenko Wyżne; 
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b) przekazywanie przez asystenta rodziny 5 rodzinom informacji o możliwości 

uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach w Świetlicy Środowiskowej oraz 

w Klubie Młodzieżowym, prowadzonych przez gminę, jak i w dodatkowych 

zajęciach sportowych. Placówki te zapewniały dzieciom opiekę, pomoc 

w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwijały 

ich zainteresowania; 

c) motywowanie członków 5 rodzin do udziału w imprezach i festynach 

odbywających się na terenie gminy, z czego podopieczni 4 rodzin skorzystali 

z oferty kulturalnej Gminy; 

d) prowadzenie przez asystenta pracy socjalnej w 5 rodzinach przeżywających 

sytuacje kryzysowe i problemowe, dzięki czemu możliwe było zrealizowanie 

trudnych dla rodziny spraw, wzrosło poczucie wsparcia i wzmocnieniu 

członków tych rodzin. 

7. Cel siódmy programu to dążenie do reintegracji rodziny poprzez poprawę sytuacji 

rodzinnej umożliwiającej powrót dziecka do rodziny naturalnej i do aktywnego 

uczestnictwa w życiu danego środowiska społecznego, został zrealizowany 

poprzez następujące działania asystenta rodziny: 

a) udzielenie wsparcia 1 rodzinie, z której dzieci zostały umieszczone w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej. Motywowano do odbudowania odpowiedniego 

środowiska rodzinnego, pozwalającego na powrót dziecka do rodziny 

biologicznej; 

b) mobilizowanie członków 1 rodziny do systematycznych odwiedzin u dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej oraz częstych kontaktów telefonicznych, 

asystent rodziny pomagał rodzicom w organizacji spotkań i nawiązywaniu 

kontaktu z wychowawcami i dyrekcją placówki, towarzyszył 1 rodzicowi 

podczas posiedzenia Zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka 

w placówce; 

c) motywowanie członków rodziny, z której dzieci są umieszczone w placówce 

opiekuńczo – wychowawczej, do dążenia do poprawy ich sytuacji materialnej 

poprzez znalezienie zatrudnienia, czego nie udało się jednak osiągnąć, gdyż 

żadna z osób motywowanych nie podjęła pracy; 

d) przekazywanie 1 osobie ofert pracy, która dawałaby możliwość podjęcia 

stałego zatrudnienia – bez pozytywnego efektu.  

Dwójka dzieci w dalszym ciągu przebywa w placówce, asystent rodziny stara 

się zmotywować tych rodziców do zmiany ich stylu życia i sposobu funkcjonowania 

rodziny, aby dzieci mogły wrócić do rodziny biologicznej pod opiekę rodziców. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym w latach 2018-

2020 realizuje Gminny Program Wspierania Rodziny. Program ten zakłada tworzenie 

warunków do poprawy jakości życia rodzin i dzieci na terenie naszej gminy. Zawarte 

w programie propozycje są realizowane w latach 2018-2020. Ze sprawozdania 

wynikają wszystkie kierunki działań ośrodka mające na celu realizację założeń 

programu, czyli wsparcie rodzin w wypełnianiu ich funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych.  
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Wskaźniki zawarte w programie, zmierzające do osiągnięcia zamierzonych 

celów szczegółowych po przeanalizowaniu przedstawiają się następująco:  

1) Liczba rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – 

wychowawczych objętych wsparciem asystenta rodziny – 5 rodzin, a od lipca 

2019 r. – 4 rodziny; 

2) Liczba rodzin korzystających ze wsparcia specjalistycznego oraz z porad 

i konsultacji – 2 rodziny; 

3) Liczba wizyt asystenta rodziny w środowisku rodzinnym – 244 wizyty; 

4) Liczba dzieci i rodzin objętych monitoringiem – 1 rodzina, która zakończyła 

współpracę z asystentem rodziny ze względu na poprawę funkcjonowania 

rodziny; 

5) Liczba placówek wsparcia dziennego – na terenie gminy prowadzone są 

4 placówki wsparcia dziennego w ramach ,, Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”: Świetlica Młodzieżowa, Zajęcia 

szachowe i warcabowe, Zajęcia muzyczne, Klub Młodzieżowy; 

6) Liczba spotkań członków rodzin z psychologiem w Punkcie Porad 

Psychologicznych – członkowie 1 rodziny skorzystali ze wsparcia 

psychologicznego; 

7) Liczba spotkań członków rodzin ze specjalistą psychoterapii uzależnień 

w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym – członkowie rodzin objętych opieką 

asystenta rodziny 2019 r. nie skorzystali ze wsparcia specjalisty od uzależnień; 

8) Liczba spotkań członków rodzin z radcą prawnym w Punkcie Porad Prawnych – 

członkowie 1 rodziny skorzystali z bezpłatnych porad prawnych; 

9) Liczba odbytych szkoleń, kursów, warsztatów – nie przeprowadzano, z uwagi na 

brak rodzin wspierających na terenie gminy; 

10) Liczba spotkań, prelekcji, zorganizowanych imprez, wyjazdów, festynów 

rodzinnych członkowie 4 rodzin współpracujących z asystentem brali udział 

w imprezach tematycznych i festynach rodzinnych organizowanych na terenie 

gminy; 

11) Liczba dzieci, które skorzystały z wypoczynku – 2 dzieci z jednej rodziny 

skorzystało z wypoczynku wakacyjnego;  

12) Liczba dzieci z rodzin objętych współpracą z asystentem rodziny, korzystających 

z posiłków w szkole oraz z pomocy finansowej i rzeczowej – 6 dzieci objętych było 

dożywianiem w szkołach na terenie gminy; 

13) Liczba osób, które wzięły udział w aktywizacji zawodowej – członkowie 4 rodzin 

byli aktywizowani zawodowo i mobilizowani do podjęcia zatrudnienia; 

14) Liczba dzieci umieszczonych w poszczególnych formach pieczy zastępczej – 

1 dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej oraz 3 dzieci 

umieszczonych w placówkach opiekuńczo – wychowawczych; 

15) Liczba dzieci powracających z pieczy zastępczej do rodzin biologicznych – żadne  

z dzieci nie powróciło pod opiekę prawną rodzica biologicznego; 

16) Liczba osób uczestniczących w projektach socjalnych realizowanych na rzecz 

dziecka i rodziny – nie realizowano projektów socjalnych; 
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17) Liczba osób uczestniczących w spotkaniach grup wsparcia lub grup 

samopomocowych – ze względu na brak zainteresowania nie organizowano grup 

wsparcia dla osób z rodzin współpracujących z asystentem rodziny; 

18) Liczba rodzin, które osiągnęły poprawę w funkcjonowaniu, w tym ilość rodzin, 

które zakończyły pozytywnie współpracę z asystentem – 1 rodzina w 2019 r. 

zakończyła współpracę z asystentem ze względu na poprawę w funkcjonowaniu 

rodziny.  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krościenku Wyżnym w ramach 

realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny, współpracuje z instytucjami 

takimi jak:  

1) Urzędem Gminy Krościenko Wyżne;  

2) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;  

3) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;  

4) Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Pawła w Krościenku Wyżnym; 

5) Samorządowym Przedszkolem im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym; 

6) Przedszkolem Sióstr Służebniczek;  

7) Przychodnią Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej  

w Krościenku Wyżnym; 

8) Instytucjami prowadzącymi działania na rzecz dziecka i rodziny (,,Szlachetna 

Paczka”, PCPR Krosno, TPD Krosno);  

9) Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Krośnie;  

10) Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Krościenku Wyżnym; 

11) Komendą Miejską Policji w Krośnie;  

12) Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej w Krośnie; 

13) Sądem Rejonowym w Krośnie.  

W rodzinach współpracujących z asystentem zauważalny jest wzrost 

umiejętności opiekuńczo – wychowawczych. Podniosła się świadomość na temat 

prawidłowego funkcjonowania rodziny, przez co nastąpiła poprawa relacji 

rodzinnych. Dzieci z rodzin objętych wsparciem asystenta zaczęły częściej korzystać 

z placów zabaw, świetlic oraz bibliotek położonych na terenie gminy, co przełożyło 

się w pozytywny sposób na funkcjonowanie tych rodzin w społeczeństwie. Udało się 

zachować pełny skład 3 rodzin współpracujących z asystentem rodziny. 

Na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krościenku 

Wyżnym pod adresem: www.gops.kroscienkowyzne.eu w zakładce Wspieranie 

rodziny i system pieczy zastępczej zamieszczono informacje na temat pracy asystenta 

rodziny, obszarów jego działania, celów asystentury oraz funkcji i zadań jakie on 

pełni. 
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Analiza porównawcza - wydatki rok 2018 i 2019 

Kierunki wydatków 
Stan na 31.12.2018 r. 

w zł 

Stan na 31.12.2019 r. 

w zł 

Środki wydatkowane na 

działalność Ośrodka - ogółem 
7 347 760,54 8 469 729,80  

Pomoc społeczna wraz z kosztami 

obsługi 
1 010 075,83 1 005 075,92  

Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie 
6 100,00 6 000,00  

Świadczenia rodzinne, fundusz 

alimentacyjny oraz zasiłek dla 

opiekuna, składki zdrowotne 

i społeczne wraz z kosztami obsługi 

świadczeń 

1 933 396,90 2 069 928,15  

Obsługa Karty Dużej Rodziny 141,58 798,09 

Świadczenie wychowawcze 

„Rodzina 500+” wraz z kosztami 

obsługi 

3 997 865,78  4 968 510,80 

Świadczenie „Dobry Start” wraz 

z kosztami obsługi 
240 880,00 236 530,00 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi 81 006,55 86 688,29 

Wspieranie rodziny i systemu pieczy 

zastępczej – działalność asystenta 

rodziny 

21 760,24 22 757,69  

Koszty przebywania dzieci 

w rodzinach zastępczych 
47 060,85 51 656,71  

Koszty obsługi w sprawie wydanych 

decyzji potwierdzających prawo do 

świadczeń opieki zdrowotnej dla 

osób tego pozbawionych 

1 377,00 
 380,00  

 

Zwrot dotacji z lat ubiegłych - koszty 

przebywania dzieci w rodzinach 

zastępczych 

8 095,81 
21 404,15 

 

 

DOCHODY 

Tutejszy Ośrodek uzyskał w 2019 r. dochody z następujących źródeł: 

a) wyegzekwowano alimenty od dłużników alimentacyjnych z Funduszu 

Alimentacyjnego w kwocie 3 571,87 zł. – jest to kwota stanowiąca należność 

budżetu gminy. 

b) wyegzekwowano alimenty od dłużnika alimentacyjnego z zaliczki alimentacyjnej 

w kwocie 1 071,01 zł - jest to kwota stanowiąca należność budżetu gminy. 
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c) odsetki od środków znajdujących się na rachunkach bankowych stanowiły kwotę 

370,26 zł. 

d) odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń 

wychowawczych wnosiły 3 134,74 zł 

e) zwrot z sądu niewykorzystanej części zaliczki w kwocie 383,64 zł. 

f) wpływy z rozliczeń – zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych 

wyniósł 270,53 zł. 

g) wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku ze 

świadczeń rodzinnych wynosił 3 498,88 zł. 

h) wpływy z rozliczeń – zwrot z lat ubiegłych nienależnie pobranego zasiłku 

wychowawczego wynosił 14 500,00 zł. 

i) wpływy z różnych dochodów (prowizja od terminowej wpłaty podatku 

dochodowego od osób fizycznych) stanowiły kwotę 308,49 zł. 

j) wpływy stanowiące odpłatności za usługi opiekuńcze 5 898,90 zł. 

k) wpływy stanowiące 5% odpłatności za usługi opiekuńcze 276,96 zł 

l) wpływy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 

zadań zleconych 4 642,88 zł. 

m) wpływy stanowiące 5% odpłatności za wydanie duplikatu karty ,,Dużej Rodziny” 

0,95 zł. 

 

Analiza porównawcza dochody rok 2018 i 2019 

Kierunki dochodów 
Stan na 31.12.2018 r. 

w zł 

Stan na 31.12.2019r. 

w zł 

Dochody Ośrodka - ogółem 15 948,32 33 286,23 

Wyegzekwowane alimenty od 

dłużników alimentacyjnych -

Fundusz Alimentacyjny 

3 412,93 3 571,87 

Wyegzekwowane alimenty od 

dłużnika alimentacyjnego - Zaliczka 

Alimentacyjna  

0,00 1 071,01 

Odsetki od środków znajdujących 

się na rachunkach bankowych 
445,24 370,26 

Odsetki od zwrotów nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych 

i świadczeń wychowawczych 

432,21 3 134,74 

Zwrot składek na ubezpieczenie 

zdrowotne od zasiłku z pomocy 

społecznej z lat ubiegłych 

108,72 0,00 
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Zwrot z sądu niewykorzystanej 

części zaliczki 
0,00 383,64 

Zwrot nienależnie pobranego 

zasiłku z pomocy społecznej z lat 

ubiegłych 

754,18 270,53 

Zwrot z lat ubiegłych nienależnie 

pobranego zasiłku ze świadczeń 

rodzinnych 

3 534,00 3 498,88  

Zwrot z lat ubiegłych nienależnie 

pobranego zasiłku wychowawczego 
3 266,70 14 500,00 

Wpływy z różnych dochodów 

(prowizja od terminowej wpłaty 

podatku dochodowego od osób 

fizycznych) stanowiły kwotę  

105,00 308,49 

Wpływy stanowiące odpłatności za 

usługi opiekuńcze 
3 634,00 5 898,90 

Wpływy stanowiące 5% odpłatności 

za usługi opiekuńcze 
254,88 276,96 

Wpływy stanowiące 5% odpłatności 

za wydanie duplikatu karty ,,Dużej 

Rodziny” 

0,46 0,95 
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CZĘŚĆ II 

REALIZACJA UCHWAŁ RADY GMINY 
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Szczegółowy wykaz uchwał podjętych w 2019 r. przez Radę Gminy Krościenko Wyżne 

 

I. Uchwały finansowe 

Lp. 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały 

1 
NR IV/ 26 /2019  

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

2 
NR V/ 31 /2019  

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

3 
NR VI/ 33 /2019  

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

4 
NR VII/ 44 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

5 
NR VIII/ 52 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Krościenku Wyżnym 

6 
NR VIII/ 53 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

7 
NR VIII/ 54 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krościenko Wyżne na lata 2019-2022 

8 
NR IX/ 61 /2019  

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

9 
NR X/ 64 /2019  

z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Krośnieńskiego 

10 
NR X/ 65 /2019  

z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie udzielenia dotacji celowej na 

dofinansowanie robót budowlanych przy zabytku 

wpisanym do rejestru zabytków 

11 
NR X/ 66 /2019  

z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

12 

NR XI/ 75 /2019  

z dnia 25 października 

2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

13 

NR XI/ 77 /2019  

z dnia 25 października 

2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania na realizację zadania pn. „Zimowe 

utrzymanie dróg powiatowych w 2020 roku” 

14 
NR XII/ 83 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 
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II. Uchwały dot. podatków i opłat 

 

Lp. 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały 

1 
NR VII/ 41 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od nieruchomości na 

terenie Gminy Krościenko Wyżne 

2 
NR VII/ 42 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 

podatku rolnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso 

3 
NR VII/ 43 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru 

podatku leśnego od osób fizycznych w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wysokości wynagrodzenia za inkaso 

4 
NR VIII/ 47 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia 

opłaty od posiadania psów 

5 
NR IX/ 59 /2019  

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat 

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 

którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz 

gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 

15 
NR XII/ 85 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania na realizację zadania pn.: „Zmiana 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Krościenko Wyżne” 

16 
NR XII/ 86 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie 

zobowiązania na realizację zadania pn. „Odbiór 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Krościenko 

Wyżne w 2020 roku” 

17 
NR XIII/ 97 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy 

Krościenko Wyżne na 2019 rok 

18 
NR XIII/ 98 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy 

Krościenko Wyżne na lata 2019-2022 

19 
NR XIII/ 99 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

uchwała budżetowa Gminy Krościenko Wyżne na 

2020 rok 

20 
NR XIII/ 100 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Gminy Krościenko Wyżne na lata 2020-

2023 



101 

 

komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

6 

NR XI/ 74 /2019  

z dnia 25 października 

2019 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 

nieruchomości na terenie Gminy Krościenko Wyżne 

7 
NR XIII/ 96 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa 

drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem i ochroną dróg 

 

III. Uchwały dot. gminnych programów 

 

Lp. 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
Tytuł uchwały 

1 
NR VI/ 32 /2019  

z dnia 29 marca 2019 r. 

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 

bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krościenko 

Wyżne w 2019 roku” 

2 
NR IX/ 60 /2019  

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży 

uczęszczających do szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne 

3 

NR XI/ 69 /2019  

z dnia 25 października 

2019 r. 

w sprawie uchwalenia Rocznego Programu 

Współpracy Gminy Krościenko Wyżne 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2020 rok 

4 

NR XI/ 70 /2019  

z dnia 25 października 

2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków 

i trybu udzielania stypendiów w ramach Lokalnego 

programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci 

i młodzieży uczęszczających do szkół dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Krościenko 

Wyżne 

5 
NR XIII/ 87 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 

rok 

6 
NR XIII/ 89 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko 

Wyżne na 2020 rok 
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IV. Uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania 

przestrzennego 

 

Lp. 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
Treść uchwały 

1 
NR IV/ 27 /2019  

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

najmu i odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy 

2 
NR V/ 28 /2019  

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej 

3 

NR XI/ 71 /2019  

z dnia 25 października 

2019 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy 

Krościenko Wyżne 

 

V. Uchwały z zakresu gospodarki odpadami 

Lp. 
Nr i data podjęcia 

uchwały 
Treść uchwały 

1 
NR XI/ 72 /2019  

z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

2 
NR XI/ 73 /2019  

z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko 

Wyżne 

3 
NR XII/ 80 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko 

Wyżne 

4 
NR XII/ 81 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty 

5 
NR XIII/ 90 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia terminu, częstotliwości 

i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

6 
NR XIII/ 91 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie wprowadzenia zwolnienia w części 

z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
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jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady 

stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym 

7 
NR XIII/ 92 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, położonych na terenie Gminy 

Krościenko Wyżne 

 

VI. Uchwały pozostałe 

 

Lp. Nr i data podjęcia uchwały Tytuł uchwały 

1 
NR IV/ 25 /2019  

z dnia 25 stycznia 2019 r. 

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów  

i rad sołeckich w sołectwach: Krościenko Wyżne i 

Pustyny 

2 
NR V/ 29 /2019  

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia 

prawa 

3 
NR V/ 30 /2019  

z dnia 27 lutego 2019 r. 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej włączenia 

części Gminy Krościenko Wyżne do Gminy Miasto 

Krosno 

4 
NR VI/ 34 /2019  

z dnia 29 marca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby 

pozostałych członków Komisji Rewizyjnej Rady 

Gminy Krościenko Wyżne oraz jej powołania 

5 
NR VII/ 35 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Krościenku Wyżnym za 2018 rok 

6 
NR VII/ 36 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu 

Publicznemu Gminnemu Zakładowi Opieki 

Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym 

7 
NR VII/ 37 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania 

finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Krościenku Wyżnym za 2018 rok 

8 
NR VII/ 38 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia 

Przewodniczących i ich Zastępców Komisji Rady 

Gminy Krościenko Wyżne 

9 
NR VII/ 39 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie planu sieci i granic obwodów 

publicznych szkół podstawowych prowadzonych 

przez Gminę Krościenko Wyżne 
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10 
NR VII/ 40 /2019  

z dnia 24 maja 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego 

dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny 

w dniu 24 marca 2019 r. 

11 
NR VIII/ 45 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania 

kandydatów na ławników 

12 
NR VIII/ 46 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania 

stypendiów motywacyjnych dla wybitnie 

uzdolnionych uczniów 

13 
NR VIII/ 48 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do 

realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla 

obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: 

Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, 

Wojaszówka i Krościenko Wyżne 

14 
NR VIII/ 49 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krościenko 

Wyżne wotum zaufania 

15 
NR VIII/ 50 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 

sprawozdania finansowego Gminy Krościenko 

Wyżne wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Gminy Krościenko Wyżne za 2018 rok 

16 
NR VIII/ 51 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy 

Krościenko Wyżne za 2018 rok 

17 
NR VIII/ 55 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Krościenko 

Wyżne 

18 
NR VIII/ 56 /2019  

z dnia 27 czerwca 2019 r. 

w sprawie powołania Skarbnika Gminy Krościenko 

Wyżne 

19 
NR IX/ 57 /2019  

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie zasięgnięcia od Komendanta 

Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na 

ławników 

20 
NR IX/ 58 /2019  

z dnia 2 sierpnia 2019 r. 

w sprawie powołania oraz zwołania pierwszego 

posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego 

Publicznego Gminnego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej w Krościenku Wyżnym 

21 
NR X/ 62 /2019  

z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności 

Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 

Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Krościenku Wyżnym 

22 
NR X/ 63 /2019  

z dnia 20 września 2019 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko Wyżne 

do Stowarzyszenia Samorządów Pogórza 

Karpackiego 

23 
NR X/ 67 /2019  

z dnia 20 września 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe 

warunki przyznawania dodatków do 

wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe 
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warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za 

godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw, wysokość i warunki wypłacania nagród 

ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia 

dydaktyczno – wychowawcze oraz dodatku 

mieszkaniowego nauczycieli szkół prowadzonych 

przez Gminę Krościenko Wyżne 

24 
NR XI/ 68 /2019  

z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 

2020-2023 

25 
NR XI/ 76 /2019  

z dnia 25 października 2019 r. 

w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań 

z zakresu właściwości Powiatu Krośnieńskiego – 

„Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2020 

roku” 

26 
NR XI/ 78 /2019  

z dnia 25 października 2019 r. 
w sprawie rozpatrzenia petycji 

27 
NR XII/ 79 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla 

osób bezdomnych lub w schronisku dla osób 

bezdomnych z usługami opiekuńczymi 

28 
NR XII/ 82 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 

wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji 

celowej dla podmiotów prowadzących żłobek, klub 

dziecięcy lub zatrudniających dziennych 

opiekunów oraz dziennych opiekunów 

prowadzących działalność na własny rachunek 

29 
NR XII/ 84 /2019  

z dnia 29 listopada 2019 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Krościenko Wyżne 

do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020 

realizowanego ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

30 
NR XIII/ 88 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

szczegółowych warunków przyznawania 

i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne 

usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych 

warunków częściowego lub całkowitego 

zwolnienia od opłat, jak również trybu ich 

pobierania 

31 
NR XIII/ 93 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 

2019/2020 
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32 
NR XIII/ 94 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie powołania komisji do dokonania 

zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników 

33 
NR XIII/ 95 /2019  

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

porozumienia międzygminnego 

 

 

1. Omówienie realizacji uchwał w 2019 r. 

W 2019 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne obradowała na 10 sesjach zwołanych 

w trybie zwyczajnym. Podczas odbytych sesji Rada Gminy Krościenko Wyżne podjęła 

ogółem 76 uchwał, z czego 23 uchwały stanowiły akty prawa miejscowego. 

Wszystkie podjęte przez Radę Gminy Krościenko Wyżne uchwały zostały 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia ich podjęcia, przekazane do organów 

nadzoru jakimi są – w zakresie zgodności z prawem – Wojewoda Podkarpacki, 

a w zakresie spraw finansowych Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie. 

W trzech przypadkach organ nadzoru - Wojewoda Podkarpacki wszczął 

postępowania zmierzające do stwierdzenia nieważności podjętych w 2019 r. uchwał. 

Pismem z dnia 24 lipca 2019 r. Wojewoda Podkarpacki wszczął postępowanie 

zmierzające do stwierdzenia nieważności uchwały NR VIII/46/2019 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad 

udzielania stypendiów motywacyjnych dla wybitnie uzdolnionych uczniów. 

W stosunku do podjętej uchwały organ nadzoru dokonujący jej kontroli pod 

względem zgodności z przepisami prawa wskazał, iż ustalenie zasad przyznawania 

pomocy dla uzdolnionych dzieci i młodzieży, możliwe jest wówczas, gdy uprzednio 

przyjęty został przez daną jednostkę samorządu terytorialnego regionalny lub lokalny 

program, o jakim mowa w art. 90t ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. Organ nadzoru zauważył, iż ustawodawca w pierwszej kolejności 

zobowiązał jednostki samorządu terytorialnego do przyjęcia programu, będącego 

aktem o charakterze wewnętrznym, wyznaczającym kierunki działania w zakresie 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.  

Mając powyższe na uwadze zgodnie z art. 90t ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

7 września 1991 r. o systemie oświaty, uchwałą NR IX/60/2019 z dnia 2 sierpnia 

2019 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne przyjęła Lokalny program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne. Lokalny program wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne zakłada i umożliwia przyznawanie 

uczniom Publicznej Szkoły Podstawowej stypendium o charakterze motywacyjnym 

za wyniki w nauce lub osiągnięcia artystyczno-sportowe. Realizacja przedmiotowego 

programu odbywa się w oparciu o środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy 

Krościenko Wyżne. Kwotę przeznaczoną na stypendia w danym roku będzie ustalała 

uchwała budżetowa. Szczegółowe zasady udzielania świadczeń pomocy materialnej 

o charakterze motywacyjnym, formy i zakres tych świadczeń oraz tryb postępowania 

w sprawach zostały określone odrębną uchwałą.  
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W oparciu o ww. program Rada Gminy Krościenko Wyżne uchwałą 

NRXI/70/2019 z dnia 25 października 2019 r. określiła szczegółowe warunki i tryb 

udzielania stypendiów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji 

uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla których organem 

prowadzącym jest gmina. Podjętą uchwałą uchylono w całości uchwałę 

NR VIII/46/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2019 r., 

a Wojewoda Podkarpacki umorzył prowadzone postępowanie nadzorcze w stosunku 

do uchwały. 

Kolejne postępowanie nadzorcze zostało wszczęte pismem z dnia 21 listopada 

2019 r. i dotyczyło stwierdzenia nieważności uchwały NR XI/73/2019 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko Wyżne. Przedmiotowe 

postępowanie zostało wszczęte z powodu naruszenia art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wobec tego 

należało zmienić znacząco cały Regulamin z uwagi na bogate orzecznictwo 

sądowoadministracyjne związane z interpretacją zakresu uprawnień rady gminy do 

uchwalania przepisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku. Mając powyższe 

na uwadze, w dniu 29 listopada 2019 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne podjętą 

uchwałą NR XII/80/2019 przyjęła nowy Regulamin utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy. Podjęta uchwałą uchylono zapisy poprzedniego Regulaminu, wobec 

czego pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. Wojewoda Podkarpacki umorzył prowadzone 

postępowanie nadzorcze jako bezprzedmiotowe. 

Ostatnie z postępowań zostało wszczęte 17 stycznia 2020 r. i zmierzało do 

stwierdzenia nieważności § 3 uchwały NR XIII/93/2019 Rady Gminy Krościenko 

Wyżne z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa 

w Gminie Krościenko Wyżne na rok szkolny 2019/2020. Zapis § 3 uchwały dotyczył 

przepisu końcowego o wejściu w życie uchwały, zgodnie z którym podjęta uchwała 

wchodziła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym. 

Organ nadzoru wskazał, iż przedmiotowa uchwała nie jest aktem prawa miejscowego. 

Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Krościenko Wyżne w dniu 17 stycznia 

2020 r. podjęła uchwałę NR XIV/104/2020, w której uchyliła wcześniejszą uchwałę. 

W związku z tym pismem z dnia 20 lutego 2020 r. Wojewoda Podkarpacki umorzył 

prowadzone postępowanie nadzorcze. 

W odniesieniu do wykonywanych w 2019 r. uchwał, największa ich liczba 

dotyczyła sfery ogólnobudżetowej, w tym m.in.: zmian budżetu Gminy Krościenko 

Wyżne na 2019 r., udzielenia dotacji, udzielenia pomocy finansowej, zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego gminy za rok 

2018, udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 

2018, uchwalenia budżetu Gminy Krościenko Wyżne na 2020 r. oraz wieloletniej 

prognozy finansowej na kolejne lata. 

W zakresie podatków i opłat lokalnych podjęto w 2019 r. uchwały w sprawie: 

 zmiany inkasenta podatków rolnego, leśnego od nieruchomości (UCHWAŁY 

NR VII/41-43/2019 z dnia 24 maja 2019 r.), 
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 zmiany inkasenta opłaty od posiadania psów (UCHWAŁA NR VIII/47/2019 

z dnia 27 czerwca 2019 r.), 

 określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (UCHWAŁA 

NR XI/74/2019 z dnia 25 października 2019 r.), 

 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Krościenko Wyżne oraz ustalenia stawki takiej opłaty (UCHWAŁA 

NR XII/81/2019 z dnia 29 listopada 2019 r.), 

 wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady 

w przydomowym kompostowniku (UCHWAŁA NR XIII/91/2019 z dnia 

30 grudnia 2019 r.), 

 ustalenia stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (UCHWAŁA 

NR XIII/96/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.). 

Realizacja budżetu 2019 r. została szczegółowo przedstawiona i opisana 

w sprawozdaniu Wójta Gminy Krościenko Wyżne z wykonania budżetu Gminy 

Krościenko Wyżne za 2019 r. (zarządzenie NR V/177/2020 z dnia 25 marca 2020 r.). 

Z podjętych w 2019 r. uchwał cztery dotyczyło sfery podmiotów samorządu 

gminnego, w tym zmiany uchwały określającej liczbę członków Komisji Rewizyjnej 

Rady Gminy Krościenko Wyżne, zmiany uchwały zatwierdzającej Przewodniczącego 

tej komisji oraz odwołania i powołania Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne. 

Dokonanie zmian składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy 

Krościenko Wyżne były związane ze złożeniem pisemnej rezygnacji przez członka 

Komisji Rewizyjnej - radnego Tomasza Niżnika. Rada Gminy Krościenko Wyżne 

uchwałą NR VI/34/2019 z dnia 29 marca 2019 r. dokonała zmiany składu osobowego 

komisji powołując w jego miejsce radnego Krzysztofa Ronowskiego. Uchwałą 

NR VII/38/2019 z dnia 24 maja 2019 r., wobec rezygnacji złożonej przez 

dotychczasowego Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej - radnego Piotra Lorensa, 

Rada Gminy Krościenko Wyżne na Przewodniczącego Komisji zatwierdziła radnego 

Krzysztofa Ronowskiego. 

W związku z rezygnacją Pani Grażyny Rugiełło z pełnienia funkcji Skarbnika 

Gminy Krościenko Wyżne, mając na względzie prawidłowe funkcjonowanie 

i realizowanie budżetu gminy powołano na Skarbnika Gminy Krościenko Wyżne 

Panią Agnieszkę Filar. Przepisy ustawy o samorządzie gminnym stanowią, iż 

odwołanie i powołanie skarbnika należy do wyłącznej kompetencji rady gminy, które 

dokonywane jest na wniosek wójta. Mając przedmiotowe na uwadze uchwałą 

NR VIII/55/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. odwołano ze stanowiska dotychczasowego 

skarbnika gminy, zaś kolejną uchwałą NR VIII/56/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. Rada 

Gminy Krościenko Wyżne powołała nowego skarbnika na to stanowisko. 

Rada Gminy podjęła także dwie uchwały dotyczące spraw z zakresu 

administracji publicznej dotyczące: 

1)  rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa (uchwała NR V/29/2019 

z dnia 27 lutego 2019 r.), 
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2) rozpatrzenia protestu wyborczego dotyczącego wyboru sołtysa sołectwa Pustyny 

(uchwała NR VII/40/2019 z dnia 24 maja 2019 r.). 

Po raz pierwszy w maju 2019 r. został przedstawiony raport o stanie gminy. Po 

rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Krościenko Wyżne za 2018 r. oraz 

przeprowadzeniu debaty rada udzieliła wójtowi gminy wotum zaufania, a z tytułu 

realizacji budżetu gminy w 2018 r. – absolutorium. 

W roku 2019 do Rady Gminy Krościenko Wyżne wpłynęły dwie petycje, z czego 

w roku objętym analizą wykonywania uchwał rozpatrzeniu podlegała jedna z nich. 

Petycja z dnia 21 sierpnia 2019 r. złożona w interesie publicznym dotyczyła wdrożenia 

Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów. Rada Gminy Krościenko Wyżne, biorąc 

pod uwagę ustalenia i opinię przedstawioną przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji, 

stosownie do zapisów ustawy o petycjach podjętą uchwałą NR XI/78/2019 z dnia 

25 października 2019 r. uznała złożoną petycję za bezzasadną. 

Uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 20 września 

2019 r. Gmina Krościenko Wyżne weszła w strukturę Stowarzyszenia Samorządów 

Pogórza Karpackiego. Celem podjętej inicjatywy jest wspieranie idei samorządności 

lokalnej i regionalnej, podtrzymywanie tradycji oraz tożsamości regionalnej 

mieszkańców regionu podkarpacia, wspomaganie rozwoju obszarów wiejskich, 

obrona wspólnych interesów członków stowarzyszenia, a w szczególności wspieranie 

rozwoju gospodarczego, pogłębianie współpracy w zakresie przedsiębiorczości, 

rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i transportowej na poziomie lokalnym oraz 

zwiększania potencjału gospodarczego i turystycznego regionu. 

W zakresie współdziałania z samorządami i innymi instytucjami podjęto 

5 uchwał, które dotyczyły:  

 udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu 

Krośnieńskiego (udzielono pomocy finansowej w wysokości 10 tys. zł. Powiatowi 

Krośnieńskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa 

wyniesionych przejść dla pieszych w ciągach dróg powiatowych: nr 1971R 

Krościenko Wyżne - Iskrzynia i nr 1973R Krosno - Iskrzynia w m. Krościenko 

Wyżne, którego celem było wykonanie 2 wyniesionych przejść dla pieszych na 

ulicy Południowej oraz ulicy Północnej w Krościenku Wyżnym); 

 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków (udzielono z budżetu Gminy Krościenko 

Wyżne dotacji w wysokości 10 000,00 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pod 

wezwaniem Św. Marcina w Krościenku Wyżnym z przeznaczeniem na wykonanie 

izolacji fundamentów przy zabytkowym kościele parafialnym w Krościenku 

Wyżnym); 

 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku 

Wyżnym (udzielono z budżetu Gminy Krościenko Wyżne dotacji celowej 

w wysokości 350 000,00 zł dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krościenku Wyżnym 

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. 

 w sprawie przyjęcia do wykonania części zadań z zakresu właściwości Powiatu 

Krośnieńskiego – „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w 2020 roku”. 
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 wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą 

Krościenko Wyżne a Gminą Miasto Krosno w sprawie powierzenia Gminie Miasto 

Krosno wybranego zakresu zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzenia ścieków. Na mocy zawartego porozumienia powierzono Gminie 

Miasto Krosno obowiązek wykonywania wybranego zakresu zadania własnego 

gminy obejmującego zbiorowe zaopatrzenie w wodę polegające na ujmowaniu, 

uzdatnianiu i dostarczaniu wody dla mieszkańców oraz zbiorowe odprowadzania 

ścieków polegające na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków z terenu Gminy 

Krościenko Wyżne. 

W grupie uchwał obejmującej wybory jakie zostały przeprowadzone w 2019 r. 

należy wymienić 2 uchwały, dotyczące:  

1) zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Krościenko Wyżne 

i Pustyny (uchwała NR IV/25/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r.). Na podstawie 

zarządzonych wyborów, celem wykonania uchwały przeprowadzono w dniu 

17 marca 2019 r. w Krościenku Wyżnym i w dniu 24 marca 2019 r. wybory organów 

jednostek pomocniczych gminy. 

2) wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (uchwała NR XI/68/2019 z dnia 

25 października 2019 r.). W związku z upływającą z dniem 31 grudnia 2019 r. 

4-letnią kadencją dotychczasowych ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Krośnie 

zwrócił się z informacją o liczbie ławników podlegających wyborowi przez Radę 

Gminy Krościenko Wyżne. W tym celu uchwałą NR VIII/45/2019 Rady Gminy 

Krościenko Wyżne z dnia 27 czerwca 2019 r. został powołany zespół ds. 

zaopiniowania kandydatów na ławników. Do zadań zespołu należało 

przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy Krościenko Wyżne opinii 

o zgłoszonych kandydatach na ławników w zakresie spełnienia przez nich 

wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych. Uchwałą 

NR IX/57/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. Rada Gminy Krościenko Wyżne wystąpiła 

do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie o przedstawienie informacji 

o kandydatach na ławników. W oparciu o przedmiotową informację, po 

zapoznaniu się z opinią zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników, Rada 

Gminy Krościenko Wyżne w głosowaniu tajnym na sesji w dniu 25 października 

2019 r. dokonała wyboru na nową kadencję: 

 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie, 

 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń 

Społecznych, 

 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Krośnie. 

Z zakresu ochrony środowiska i ekologii podjęto dwie uchwały, które 

dotyczyły: zmiany uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce 

Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne oraz 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
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odpadami komunalnymi. Aktualizacja obowiązującego Planu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, 

Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne dotyczyła 

wcześniej zdefiniowanych działań w obszarze wymiany starych źródeł ciepła na 

niskoemisyjne kotły gazowe w Gminie Jedlicze i Chorkówka. Wprowadzone zmiany 

do dokumentu wyjściowego stanowiły aktualizację wcześniejszych zapisów 

i dotyczyły uszczegółowienia działań i zakresów planowanych inwestycji. 

Konieczność dostosowania zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej 

dotyczących przedmiotowych obszarów wynikała z wymagań konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej na lata 2014-

2020. 

W ramach grupy obejmującej gminne programy podjęte zostały w 2019 r. 

następujące uchwały: 

1) NR VI/32/2019 z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

Gminy Krościenko Wyżne w 2019 roku. Łączny koszt realizacji całego zadania 

przewidzianego ustawą o ochronie zwierząt w 2019 r. wyniósł 12 910,00 zł; 

2) NR IX/60/2019 z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu 

wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Krościenko Wyżne; 

3) NR XI/70/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie uchwalenia Rocznego 

Programu Współpracy Gminy Krościenko Wyżne z organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok; 

4) NR XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Krościenko Wyżne na 2020 rok; 

5) NR XIII/89/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Krościenko Wyżne na 2020 rok. 

W zakresie gospodarki komunalnej w skorowidzu podjętych uchwał, pod 

hasłem „uchwały z zakresu gospodarki nieruchomościami i zagospodarowania 

przestrzennego” znajdziemy w 2019 r. uchwałę: 

1)  NR IV/27/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy najmu i odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

Podjęcie uchwały było wyrazem chęci kontynuacji współpracy pomiędzy Gminą 

Krościenko Wyżne a Podkarpackim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Podjęcie 

uchwały umożliwiło zawarcie umowy najmu część lokalu użytkowego 

o powierzchni 6,5 m2 dla doradcy rolnego, którego zadaniem jest działalność 

w zakresie doradztwa rolniczego dla rolników i beneficjentów z terenu Gminy 

Krościenko Wyżne.  

2) NR V/28/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 

nieruchomości gruntowej. Podjętą uchwałą Rada Gminy Krościenko Wyżne 

wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie przez gminę nieruchomości gruntowej 
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położonej w Pustynach, stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej 

ewidencyjnie numerem 5469/3 o pow. 0,0146 ha. 

3) NR XI/71/2019 z dnia 25 października 2019 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

Przestrzennego Gminy Krościenko Wyżne. Wprowadzenie zmian w Studium 

wynika z potrzeby dokonania aktualizacji dokumentu określającego politykę 

przestrzenną Gminy Krościenko Wyżne, będącego podstawą do opracowywania 

kolejnych zmian w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. 

W odpowiedzi na działania samorządu Miasta Krosna zawarte we wniosku 

Prezydenta Miasta Krosna z dnia 3 grudnia 2018 r. dotyczącym poszerzenia granic 

administracyjnych Gminy Miasto Krosno, po przeprowadzeniu w dniach od 4 do 

17 lutego 2019 r. konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie propozycji 

zmiany granicy polegającej na odłączeniu od Gminy Krościenko Wyżne części obszaru 

(ok. 95 ha) i włączenia go do Miasta Krosno, Rada Gminy Krościenko Wyżne 

zaopiniowała negatywnie proponowaną zmianę granicy administracyjnej. 

Szczegółowe uzasadnienie negatywnej opinii zostało zawarte w załączniku do 

uchwały NR V/30/2019 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 27 lutego 2019 r. 

Wszystkie uchwały zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 

Gminy Krościenko Wyżne. Dodatkowo z uchwałami stanowiącymi akty prawa 

miejscowego można zapoznać się w zakładce „Prawo miejscowe” znajdującej się na 

stronie internetowej Gminy Krościenko Wyżne. 
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CZĘŚĆ III 

REALIZACJA BUDŻETU 

OBYWATELSKIEGO 

(FUNDUSZY SOŁECKICH) 
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Budżet obywatelski jest instytucją co do zasady fakultatywną, bowiem 

obowiązek jego wprowadzenia dotyczy jedynie miast działających na prawach 

powiatu. W Gminie Krościenko Wyżne nie został wprawdzie utworzony budżet 

obywatelski, za to nieprzerwanie od kilkunastu lat w budżecie gminy wyodrębniane 

są środki w ramach funduszu sołeckiego. 

Zarówno gmina, jak i sołectwa, uruchamiając fundusz sołecki, muszą sprostać kilku 

wymogom ustawowym. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, 

które zgłoszone we wniosku, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie 

warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Składany 

wniosek musi ponadto zawierać uzasadnienie oraz szacunek kosztów (w ramach 

środków określonych dla danego sołectwa). 

Sołtysi sołectw Gminy Krościenko Wyżne, w terminie do 31 lipca 2018 r. 

poinformowani zostali przez Wójta Gminy Krościenko Wyżne o wysokości środków 

przypadających danemu sołectwu w ramach funduszu sołeckiego na 2019 r. 

Z propozycjami podziału środków występowały uprawnione podmioty tj. sołtys, rada 

sołecka lub 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa, a ostateczną decyzję podjęły 

zebrania wiejskie. Uchwalone przez zebrania wiejskie wnioski na 2019 r. przedłożyli 

sołtysi Wójtowi w ustawowym terminie tj. do 30 września 2018 r. W trakcie 2019 r. 

sołectwo Krościenko Wyżne dokonało zmiany nazwy zaplanowanego do realizacji 

przedsięwzięcia. 

Zgodnie z Uchwałą nr 3/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Pustyny z dnia 

9 czerwca 2019 r. środki pochodzące z funduszu sołeckiego wykorzystano na: 

 zakup kuchni gazowej 4 800,00 zł; 

 wyposażenie nowo wybudowanego Budynku Użyteczności Publicznej 

w Pustynach 31 857,00 zł; 

Łączne wydatki to 36 657,00 zł. 

Zgodnie z Uchwałą nr III/2019 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Krościenko 

Wyżne z 1 września 2019 r. środki z funduszu sołeckiego wykorzystano na: 

 zakup krzeseł na wyposażenie sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym 

21 575,43 zł; 

 zakup materiału kotarowego na scenę w Sali domu Ludowego w Krościenku 

Wyżnym 8 999,91 zł; 

 zakup pokrowców na krzesła do sali Domu Ludowego w Krościenku Wyżnym 

6 200,00 zł. 

Łączne wydatki to 36 775,34 zł. 

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego 

na 2019 r. zostały wykonane. 

 


